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Um olho no recorde,
outro no preço
Seminário Internacional do Café em Santos reúne
participantes otimistas, mas atentos à cotação da
commodity

Luciene Miranda

‘Remuneração’ foi
assunto recorrente no XXII
Seminário Internacional do
Café, realizado nos dias 9 e
10 de maio no Sofitel Jequitimar, em Guarujá. Seja nas
conversas em stands, nas pa4
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lestras ou entre uma plateia
de 420 pessoas - das quais
80 estrangeiros de 23 países
- que superou edições anteriores. O tema do encontro
foi “Quebrando recordes” e
fez menção às estimativas de

safra recorde de café no país,
em 2018. Notícia animadora,
mas que também preocupa. A
expectativa de super safra, somada à alta do dólar no mundo, exerce pressão baixista
sobre a cotação do café.

CRÉDITOS FOTOS: DIVULGAÇÃO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS

Apesar do cenário de incertezas, a solenidade manteve o glamour desta tradicional
cultura do país. Em meio ao
charme dos stands, o Cecafé,
Conselho dos Exportadores
de Café, inovou e reproduziu um contêiner. A abertura
solene foi feita por Roberto
Santini, presidente da Associação Comercial de Santos,
que agradeceu a dedicação de
pessoas ligadas a este merca-

do e surpreendeu o público
ao interagir com a repórter
Tatiana Jorge, da TV Tribuna, afiliada Rede Globo, que
fez uma entrada ao vivo com
exibição nos telões do auditório. Também foram chamadas
ao palco autoridades políticas
da região – Adalberto Ferreira
da Silva, Secretário de Finanças de Guarujá, e Sandoval
Soares, Vice-Prefeito de Santos, além de representantes

do setor – Vicente do Vale e
Moacir Soares, da Associação
Comercial de Santos, Nelson
Carvalhaes, Presidente do
Conselho do Cecafé, e José
Sette, Diretor Executivo da
Organização
Internacional
do Café. O homenageado do
seminário neste ano foi o empresário Jair Coser, com uma
vida inteira dedicada ao mercado cafeeiro. (Confira destaque nesta edição).
Revista do Café | junho 2018
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Lúcio de Araújo Dias – Superintendente, Cooxupé

Remuneração para uma cafeicultura
sustentável
Superintendente da Cooxupé defendeu remuneração
justa de toda a cadeia do café
A remuneração justa aos integrantes da cadeia do café foi a
mensagem da palestra de Lúcio
de Araújo Dias, Superintendente da Cooxupé, a Cooperativa
Regional de Cafeicultores em
Guaxupé, Minas Gerais. Ele
mostrou um estudo realizado
com o presidente da cooperativa, Carlos Paulino. “Nos últimos 20 anos, 14 cooperativas

de café sumiram do mapa, quebraram. Mais de 40 empresas de
comércio de café não existem
mais”.
O alerta se estendeu
às preocupações com a
seca em 2018. Dias citou o
pesquisador Pedro Silva Dias,
da Universidade de São Paulo,
que projetou problemas nas

Temos uma cafeicultura extremamente
responsável, mas para sua sustentabilidade
ao longo do tempo, ela precisa de
remuneração

6
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Américas do Sul e Central,
com chuvas apenas no final de
outubro. “Tivemos o terceiro
abril mais seco dos últimos
100 anos”, afirmou Dias. Na
cafeicultura, a precipitação em
abril e maio é importante para a
florada do café.
Dias falou sobre o elevado
nível de preservação do meio
ambiente, o cumprimento de
rígidas legislações para o uso
de defensivos e também para
o trabalho, além do apoio de
institutos de pesquisa. Ele ainda defendeu os recursos do
Funcafé de R$ 6 bilhões, destinados ao custeio, estocagem e
suporte financeiro às empresas.
Com esta estrutura, “o Brasil é
capaz de produzir 35 milhões
de sacas para o mercado mundial e 20 milhões de sacas para
consumo interno”, afirmou.
No entanto, a viabilidade deste mercado depende de preço.
“Temos uma cafeicultura extremamente responsável, mas
para sua sustentabilidade ao
longo do tempo, ela precisa de
remuneração”, concluiu

Participantes ‘high tech’ ajudam na
formação do preço ou o distorcem?
Diretor executivo da Volcafé convidou à reflexão sobre
regulação de fundos e negócios de alta frequência
A atual tecnologia nos negócios com o café foi apresentada por Trishul Mandana,
Diretor Executivo da Volcafé, multinacional fundada em
Londres, em 1783. Diante da
polêmica sobre a formação de
preços do produto, antes com
base em questões relativas ao
campo, como clima e safra, e
agora sob forte influência das
operações de alta frequência
com algoritmos (robôs), a palestra deixou perguntas para o
público refletir.
Com trechos de publicações
especializadas, a exemplo de
Bloomberg e Wall Street Journal, Mandana mostrou a dificuldade de se monitorar abusos neste mercado. “Fiscalizar
práticas como especulação ou
outras atividades está cada vez
mais difícil com mais de 750
milhões de ordens de negócios

todos os dias (muito mais que o
número real de negócios)”, dizia uma destas citações.
O café possui maior posicionamento no portfolio de
fundos na comparação com tamanho de safra mas, em termos
absolutos, a alocação de capital
dos fundos para a commodity é pequena. Outros produtos
agrícolas e, principalmente, as
operações com câmbio (FX)
dominam estas carteiras. Seus
investimentos em automação
e velocidade não param. Nos
últimos 10 anos, os fundos
quebraram recordes 23 vezes,
9 delas nos últimos 9 meses.
“A falha na gestão de formação
de preço resultará em mercados muito instáveis, à medida
em que o mecanismo de preço
distorcido prejudica todos os
agentes da cadeia de valor do
café”, alertou.

A falha na gestão de formação
de preço resultará em mercados
muito instáveis, à medida em que
o mecanismo de preço distorcido
prejudica todos os agentes da cadeia
de valor do café
Trishul Mandana - Diretor Executivo, Volcafe/ ED&F MAN
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Vivek Verma - Diretor Geral, Olam International

Desafios de mercado e de sustentabilidade
Vivek Verma, da Olan, apresenta cenário preocupante para negociação e cultivo do café
O tom de alerta das palestras anteriores foi reforçado por
Vivek Verma, Diretor Geral da
Olan International Ltd, fundada
em 1989 do comércio agrícola
entre Nigéria e Índia. Segundo
ele, os integrantes da cadeia
global do café têm muitos desafios, desde a produção mais sustentável vital para a cultura até
as mudanças nas negociações
da commodity.
Verma apresentou a questão dos “Limites Planetários”,
propostos em 2009 no Centro
de Resiliência da Universidade
de Estocolmo. Na ocasião, três

8

Revista do Café | junho 2018

limites haviam sido ultrapassados. Em 2015, já eram quatro:
mudança climática, integridade
da biosfera, mudança no sistema de terras e fluxos bioquímicos (fósforo e nitrogênio).
Neste contexto, o cafeicultor
brasileiro tem motivos para se
preocupar porque, de acordo
com Verma, quase 50% das
plantações de café não estarão
adequadas em 2050 (Confira
mapas comparativos).
A necessidade de melhoramento genético do café também
foi defendida por Verma para o
enfrentamento da mudança cli-

mática e do aumento de pestes e
doenças nas lavouras. “As variedades no Brasil ainda têm pouca
diversidade genética”, afirmou.
A questão da pressão sobre
os preços do café exercida pelos
fundos de ‘hedge’ voltou com
Verma, que destacou o aporte de
cerca de US$ 350 bilhões com
corretoras, além do aumento de
estratégias quantitativas e de
algoritmos. “No curto prazo, a
atual pressão sobre o café vem
do extremo posicionamento
dos fundos diante das expectativas de uma boa safra 18-19
no Brasil”, concluiu.

Zeina Latif - Economista Chefe, XP Investimentos

“Uma palestra dura”

Foi assim que economista-chefe da XP anunciou palestra sobre situação da Economia Brasileira
“Uma palestra dura”. Desta
forma, Zeina Latif, Economista-chefe da XP Investimentos,
anunciou sua palestra que fechou o primeiro dia do seminário. Para explicar o cenário
macro-econômico do Brasil em
quase uma hora, ela mostrou indicadores, criticou gestão pública e até chamou a atenção dos
cafeicultores. “Não é mais para
pedir subsídio e proteções, pessoal. Acabou. Não tem dinheiro.
A agenda é outra”, advertiu.
Zeina afirma que enfrentamos a pior crise fiscal da
história e a única saída são as

reformas ainda não votadas no
governo Temer. “O ajuste fiscal
necessário é de 4% do PIB (Produto Interno Bruto), no mínimo.
E a espinha dorsal deste ajuste é
a reforma da Previdência”.
Zeina Latif responsabiliza,
principalmente, o governo Dilma Rousseff pela atual situação: “Esta crise é nossa. Made
in Brazil. Fruto dos nossos erros”, critica. Além da reforma
da Previdência, ela enfatiza a
necessidade da reforma tributária, na sequência, como agenda
fundamental para o próximo
presidente. “A gente precisa ur-

gentemente acelerar a melhora
do ambiente de negócios.”
Havia uma grande expectativa do público pelas projeções
de Zeina Latif para o dólar. Ela
mostrou um gráfico (em destaque) com a produção industrial
de economias avançadas e de
emergentes. “O que faz o dólar
ter uma tremenda valorização
é quando os EUA estão muito
melhor que o resto do mundo. O
fato da produção industrial das
economias avançadas estar “encostando” nos emergentes pode
promover uma estabilização do
dólar”, concluiu.

Esta crise é nossa.
É Made in Brazil
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Um Programa para o Brasil
Ex-Ministro da Agricultura detalhou propostas que pretende apresentar a
candidatos à presidência.
Entusiasmado, o ex-Ministro da Agricultura e Coordenador de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Roberto
Rodrigues, deu entrevista exclusiva à Revista do Café, minutos antes de sua palestra, antecipando informações e dando
detalhes de um programa de
governo para 30 anos em que
trabalha junto com uma equipe multidisciplinar da Escola
Superior de Agricultura “Luiz
de Queiroz” da Universidade
de São Paulo, em Piracicaba.
O estudo será apresentado a
coordenadores de campanhas
nas eleições deste ano. “Não
é um plano para a agricultura,
muito menos para o agronegócio, é um plano de Estado que
permite transformar o Brasil
no campeão mundial da segurança alimentar”, afirma.

Nesta proposta, a prioridade é a solução de questões
macro-econômicas: reformas
da previdência, tributária, política, além de modernização
da legislação do crédito rural,
seguro rural e gestão. O plano ainda traz propostas para o
câmbio e política monetária. A
área de comunicação também
está no projeto, coordenada
pelo jornalista Humberto Pe-

reira, que trabalhou no Globo
Rural. Os trabalhos são patrocinados por entidades privadas
do setor agro ao custo estimado em R$ 350 mil, de acordo
com Rodrigues. “Nenhum
candidato pode ignorar o agronegócio brasileiro, seja pelo
PIB, exportações, seja por razão de caráter político, econômico e social, o agro tem que
ser considerado”, reitera

Não é um plano para a agricultura,
muito menos para o agronegócio,
é um plano de Estado que permite
transformar o Brasil no campeão
mundial da segurança alimentar

Roberto Rodrigues
- Coordenador
Agronegócio, Fundação
Getúlio Vargas

CRÉDITOS FOTO: LUCIENE MIRANDA
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Brasil campeão em preservação
Chefe geral da Embrapa apresenta dados que desmitificam preservação insuficiente no país
Dados incontestáveis obtidos pelo CAR, o Cadastro
Ambiental Rural, foram apresentados por Evaristo Eduardo
de Miranda, Chefe Geral da
Embrapa, Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária, para
mostrar que o Brasil é campeão de preservação no mundo.
Na verdade, 30% do território
são destinados à mata nativa,
enquanto a média em outros
países é de cerca de 10%. Em
todo o país, o total de áreas
destinadas à preservação ultrapassa 200 milhões, cerca de
49% das áreas dos imóveis (425
milhões de hectares). Contando
áreas devolutas (militares, por
exemplo) 66,3% das áreas são
preservadas (563 milhões de
hectares). “Em termos de área,
isso equivale a toda a União Europeia e ainda cabe mais quase
4 Noruegas”, brinca.
Este esforço de preservação
ambiental dos últimos anos tem
um custo. “O valor fundiário em
prol do meio ambiente é de R$
3,5 trilhões que os agricultores
colocam de seu patrimônio pessoal para o meio ambiente”, critica

Evaristo Eduardo de Miranda - Chefe
Geral, Embrapa Territorial

Miranda. Ele ainda lembrou que
sempre houve contestação quanto aos dados da Embrapa sobre a
área cultivada no Brasil, apontada
em 7,8%. Acreditava-se que era
maior. No entanto, em Dezembro
do ano passado, a NASA publicou um estudo mundial das áreas cultivadas que apontou 7,6%

do território nacional com áreas
cultivadas. (Detalhes no mapa).
Sobre a diferença de 0,2%, Miranda brincou novamente: “Consideraram toda a banana do Vale
do Ribeira como floresta (risos),
mas eles tinham um desafio muito maior que era mapear toda a
agricultura do planeta”, pondera.

O Brasil preserva
66,3%. Nos EUA, o
percentual cai para
19,9%
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Sustentabilidade x Concentração de mercado
Em abordagem poética sobre o café, sócio do grupo Neumann fala sobre
dualidade entre interesses de mercado e sustentabilidade
“Uma abordagem positiva
e otimista”, foi a proposta de
David Neumann – Sócio Administrador da Neumann Gruppe GMBH no início de sua
palestra sobre os recordes do
mercado de café. “Temos que
pegar um minuto ou dois para
descobrir e admitir que somos
incrivelmente
privilegiados
em trabalhar com este produto
maravilhoso”, declarou. O en-

tusiasmo não é à toa. Com 49
companhias e presença em 27
países, o grupo resultante de
fusões e com origem em 1922,
em Hamburgo, na Alemanha,
possui uma fatia de 10% do
mercado global.
Além de celebrar a cultura
do café, Neumann fez críticas à
concentração do cultivo em detrimento dos pequenos fazen-

Como o produtor pode ser
remunerado e ser capaz de tornar
seu trabalho economicamente
mais sustentável no futuro?

David Neumann – Sócio Administrador,
Neumann Gruppe GmbH
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deiros. Hoje, os três principais
produtores são Brasil, Vietnã e
Colômbia com 60% da produção global, acima dos 44% de
dez anos atrás, e com projeção
de aumento em 15 anos para
65%. Neumann criticou esta
concentração e a estagnação,
ou mesmo, o desaparecimento
da plantação em outros países
“É uma perda social e cultural
para o mundo”, lamentou.

Como o produtor pode
ser remunerado?
A pergunta que persistiu
no seminário não faltou nesta
palestra. David Neumann disse que o aumento do consumo
não acontece no mercado convencional e sim no segmento
de cafés especiais e a preocupação é com a permanência do
pequeno produtor neste setor.
“Como o produtor pode ser remunerado e ser capaz de tornar
seu trabalho economicamente
mais sustentável no futuro? A
proposta apresentada por ele
é de dedicação da indústria
de torrefação à cadeia do café
inteira. Neumann disse que há
excelentes exemplos de produções sustentáveis, mas ainda
são poucos e distantes. “E os
preços baixos contribuem para
isso exercendo pressão de custos nas produções”, conclui.

O Brasil e o mundo bebem mais café
Diretor Executivo da OIC explica os números globais crescentes do mercado
Os fluxos do comércio do
café foram o tema da palestra
de encerramento do seminário
com José Sette, Diretor Executivo da OIC, a Organização
Internacional do Café. Desde
2012, o comércio internacional vem passando por grande
mudança com o aumento das
exportações pelo Brasil e fortalecimento de novos players, a
exemplo de Vietnã e Indonésia.
O destino principal é a União
Europeia. “As economias da
União Europeia estão cada vez
mais integradas e países como
Alemanha e Bélgica, muitas
vezes, são apenas a porta de
entrada a esse mercado, mas
não o destino final onde o café
é consumido”, explica.

Sette ainda mostrou o crescimento mais rápido da produção de café brasileira em comparação com outros mercados
no mundo, principalmente, por
vantagens de custos de produção. Para todas as comparações, ele usou dois períodos
de referência, de 1992 a 1996
e de 2012 a 2016. Enquanto o
aumento da produção aqui foi
de 94%, o avanço no mundo
foi de 47%.
Os dados da OIC trazidos
por José Sette ainda mostram
que o Brasil reduziu a produção de café robusta (de 19% a
12%) e ampliou a de Arábica
(de 81% para 89%) na mesma
comparação por período.

José Sette - Diretor Executivo, OIC
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Jair Coser,
protagonista da
história da exportação
do café brasileiro
Carine Ferreira

O

trabalho diário no mercado de café e o comando
de uma das maiores exportadoras de café do Brasil são
atividades que dão vida e motivação ao capixaba Jair Coser, presidente da Unicafé Companhia de
Comércio Exterior. Aos 85 anos
e com 63 anos de experiência
no setor, ele conta que trabalha
“24 horas por dia”. Formado em
economia na década de 1950, é
proprietário da companhia que
completa seu cinquentenário este
ano e, que desde 1968, já mo-

16
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vimentou 82 milhões e 500 mil
sacas de café. Destas, 65 milhões
e 500 mil sacas foram enviadas
para cerca de 50 países, representando uma receita de US$ 9 bilhões. O restante foi direcionado
ao mercado interno a indústrias
torrefadoras e de solúvel.
A sede da companhia fica
em Vitória, capital do Espírito
Santo, mas abriga escritórios na
cidade do Rio de Janeiro, - de
onde ele despacha todos os dias
entre as oito horas da manhã e

às seis da tarde, - além dos estados de São Paulo, Minas Gerais,
Paraná e Bahia.
A Unicafé já foi a maior exportadora do grão no país entre
1990 e 2005 e, depois por seis
anos, esteve como a segunda
colocada neste ranking, mas
atualmente ainda está posicionada entre as maiores empresas
do ramo, de acordo com o seu
presidente. Hoje quem lidera
o mercado exportador brasileiro é a Cooxupé, Cooperati-

va Regional de Cafeicultores
em Guaxupé (MG). Entretanto, Coser exalta que nenhuma
companhia exportadora brasileira alcançou números tão
expressivos quanto a Unicafé,
sendo também uma das mais
longevas no mercado.
Coser veio de uma família
pobre, com origem em imigrantes italianos, cujo pai era comerciante. Foi o penúltimo dos sete
filhos, dos quais cinco já faleceram. E sua história relacionada
ao mundo do café começa em
1955, quando juntamente com
seus irmãos Gersino, já falecido, e Otacílio, o mais velho,
montaram a Coser Café, que
consistia em uma empresa de
corretagem do produto em Colatina (ES) - na época o maior
município produtor do grão no
Espírito Santo -, e uma exportadora em Vitória (ES), com apenas um funcionário.
Tudo foi feito sem nenhum
capital, o que ele chama de “desafio aritmético”, mas inserido
em um cenário de baixa nos
preços do café e da quebradeira
de muitas firmas do ramo. Jair
conta que os tempos eram difíceis naquele período, pois não

havia comunicação com o exterior. As mensagens vinham por
meio de cabo submarino. “Uma
mensagem demorava 24 horas
para chegar”, recorda.
A empresa basicamente
comprava café do interior e
vendia para o exterior. No primeiro ano, foram comercializadas apenas 12 mil sacas do
produto. “Foi com a cara e a
coragem”, resume Coser ao
relembrar o seu primeiro negócio no ramo. Antes, porém,
tinha ido trabalhar como office-boy com o irmão Otacílio,
que já atuava na corretagem de
café. Depois, Otacílio enveredou para o negócio de exportação e importação de café e outros negócios, estabelecendo o
que é hoje o Grupo Coimex.
Em 1968, foi criada a Unicafé com três sócios. Um deles, o irmão Otacílio, saiu da
companhia em 1974. O outro
parceiro, um exportador, também deixou a empresa e Jair
Coser permaneceu sozinho no
negócio. Ele afirma que, contrariando as opiniões pessimistas dos concorrentes, a empresa continuou firme e forte
no mercado. Em 2018, devem

ser exportadas pela Unicafé
entre 1,6 milhão e 1,8 milhão
de sacas contra 1,4 milhão de
sacas no ano anterior, quando
a seca no Espírito Santo prejudicou a safra de café conilon.
E para continuar em destaque no mercado, a Unicafé está
se modernizando, investindo
em gente mais jovem e na informatização, além da diminuição
dos custos com armazéns próprios, escritórios e maquinário
moderno. E um dos segredos
para se manter competitiva ao
longo dos anos é investir na
qualidade. “O mundo quer café
de melhor qualidade”, resume,
afirmando que a Unicafé tornou-se um nome mundial e isso
também explicaria o sucesso da
empresa. “Tem que ter tradição, qualidade, preço”.
Os cafés exportados pela
Unicafé vão para grandes torrefadoras e dealers (distribuido-

O mundo quer café de
melhor qualidade
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Equipe diretiva da Unicafé

res). Os maiores compradores
são Japão, Alemanha e Itália.
No seu currículo, além da
Unicafé, consta também o comando de entidades, como o
Centro de Comércio de Café de
Vitória (ES) e o Centro de Comércio de Café do Rio de Janeiro (RJ), além de ter sido um dos
criadores e presidente da antiga
Federação dos Exportadores de
Café (Febec), que ele classifica
como uma unidade do setor exportador contra as burocracias
do governo. A Febec permaneceu por cerca de 20 anos ativa
como entidade representativa

da classe exportadora, segundo
Coser. Também foi por mais de
20 anos representante do estado do Espírito Santo no antigo
Instituto Brasileiro do Café
(IBC) e defensor da formação
do Conselho Deliberativo de
Política do Café (CDPC).
Essas posições mostram
que, em toda sua trajetória no
segmento do café, sempre esteve ligado a várias entidades
de representação do comércio
exportador. “Era mais jovem
e tinha mais vontade de trabalhar”, diz. Atualmente, ressalta
que a cafeicultura é mais livre.

Foi entendido que não teria exportador sem
cafeicultor. O produtor entendeu que também
necessitava do setor exportador junto ao governo,
ao mercado mundial. Felizmente, hoje está havendo
uma unidade muito maior entre o setor produtor,
exportador e industrial. Precisa ter uma unidade
para se fortalecer, se defender. Não podia ser como
antigamente que cada um puxava para seu lado.
18
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“Hoje há pouca interferência
do governo, há mais entrosamento do governo com o setor
privado. Como sou cafeicultor
e exportador, era mais fácil
me meter nas duas classes”,
relata. Para ele, havia mais divergência entre produtores e
exportadores. “Foi entendido
que não teria exportador sem
cafeicultor. O produtor entendeu que também necessitava
do setor exportador junto ao
governo, ao mercado mundial.
Felizmente, hoje está havendo uma unidade muito maior
entre o setor produtor, exportador e industrial. Precisa ter
uma unidade para se fortalecer, se defender. Não podia ser
como antigamente que cada
um puxava para seu lado”.
A responsabilidade social
é outra veia propulsora de
Jair Coser. Juntamente com
o Conselho dos Exportadores
de Café do Brasil (CeCafé),
ele participou ativamente do
Programa de Inclusão Digital
– Criança do Café na Escola,
um projeto educacional com
abertura de salas de informática em diversas regiões produtoras do grão no país. A Unicafé viabilizou, em parceria com
o CeCafé, nove laboratórios
em escolas da área rural. Coser esteve presente em todas
as inaugurações “para prestigiar e fomentar a modernidade
da comunicação”. “As pessoas
aprenderam a manejar o computador, foi muito importante,
tanto que o governo, o Ministério da Educação copiou isso
do CeCafé”, afirma. O projeto
também contou com a ajuda
de empresas importadoras e
outras entidades.
Ao longo de sua trajetória
profissional, o presidente da
Unicafé também já recebeu várias comendas e prêmios, como
o de maior exportador de café
do Espírito Santo, do Brasil e
do mundo. No XXII Seminário

Internacional do Café de Santos, realizado no Guarujá (SP),
ele foi mais uma vez homenageado e contou sua história aos
participantes do evento.
“Eu acho que eu sou o mais
antigo exportador de café do
Brasil ... E tenho um prazer
muito grande, muito imenso
de trabalhar com café”. Ele
acrescentou ainda que, em julho
de 1956, ocorreu um fato que
mexeu com a sua vida. Numa
manhã chuvosa pegou amostras
de café de três vagões (naquela
época, o transporte do produto
era ferroviário) e levou os grãos
para uma grande firma exportadora de Vitória. Um dos sócios
daquela empresa havia dito:
“Vocês agora também não são
exportadores de café ? Por que
não exportam o café, pensam
que é fácil ? Tem de ter capital,
conhecer mercados, falar outras línguas e vocês não falam
direito nem o português, como
querem ser exportadores ?”. As
amostras foram devolvidas e
Coser ficou parado na porta do
prédio esperando a chuva passar. E num momento de muita
raiva e ódio, falou para si mesmo: “Um dia esses [fdp] vão me
pagar”, arrancando muitas risadas e aplausos do público.

defendeu o trabalho em equipe e deu oportunidade para
funcionários qualificados serem sócios da empresa. “Ninguém anda sozinho. Sozinho
ninguém é nada”, afirma. Nos
quase 50 anos da companhia,
estruturou “pequenos sócios”
que ocupavam cargos importantes na empresa e que para
ele são “melhores que filho”
porque contribuíram para todo
o protagonismo da Unicafé na
exportação de café do Brasil.
Sua única filha, Andréa, não
atua na companhia.
Três sócios minoritários Batista Mancini, Ary Bortolini
e Carlos Honorato Ferreira - ,
estão juntos desde a fundação
da empresa e são diretores da
Unicafé, conta Coser. Uma
outra equipe, mais jovem, foi
montada com seu sobrinho Fábio Coser (diretor-financeiro) e
o genro Octávio Rudge (diretor-superintendente), economista
e apontado pelo mercado como
seu sucessor. Ambos também
são sócios minoritários.

Jair Coser está preocupado
em formar uma nova “mentalidade” para o futuro da empresa, ligada à modernidade. E não
tem dúvida de que a Unicafé
continuará seu legado quando
ele não estiver mais participando da companhia. O empresário
vai tirando o pé do freio para
deixar a nova equipe mais livre
na condução do negócio. “Não
existe faculdade para comércio
de café, é um dom nato, só se
aprende com o tempo, só se
aprende fazendo”, explica.
Além da Unicafé, Jair Coser também mantém a Unicafé
Agrícola, que atua na produção de café, eucalipto e pecuária. A fazenda Galiléia, situada
no município de Baixo Guandu (ES), na Serra dos Aimorés,
está substituindo o plantio de
café arábica pelo de conilon,
de custo mais baixo e produtividade mais elevada. Enquanto no arábica, a produtividade
é de 28 a 30 sacas por hectare,
o conilon irrigado alcança entre 75 e 80 sacas por hectare.

O exportador afirmou ainda, durante a homenagem, que
não teria “jogado praga” para
ninguém, mas o fato é que,
com o passar dos anos, a Coser Café já era uma das maiores exportadoras de Vitória.
E aquela firma onde ele tinha
sido, de certa forma, “humilhado”, fechou as portas, e
seus sócios, antes donos das
melhores casas e carros da cidade, morreram pobres.
Histórias à parte, Coser
também vem trabalhando há
cinco anos na sucessão da empresa que ele classifica como
“quase” familiar. Em toda sua
vida de empresário, sempre
Jair Coser sendo homenageado no Coffee Dinner 2011
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O Brasil tem o custo mais alto do
mundo. É preciso muito esforço
para poder sobreviver. O café é
quase uma engenharia financeira
Atualmente, são aproximadamente 3 milhões de pés de
café na fazenda. Coser avisa
que deve manter somente 1,5
milhão de pés de conilon para
se produzir aproximadamente
25 mil sacas. Sua decisão em
cultivar apenas esta variedade
se deve também, além do custo menor, à premissa de que o
consumo mundial de robusta
apresenta maior taxa de crescimento comparado ao arábica. Segundo ele, o arábica,
que perfazia 80% do consumo
total de café no mundo, caiu
para 60%, enquanto a fatia do

robusta cresceu para 40% do
total. E acrescenta outro ponto positivo ao conilon: quando
misturado ao arábica, não altera a qualidade da bebida.
Toda a produção de café
na fazenda Galiléia vai para
exportação. Na propriedade,
ainda há o cultivo de eucalipto. Nos municípios mineiros de
Nanuque e Carlos Chagas, fica
a criação de gado industrial. As
duas empresas, a Unicafé e o
braço agrícola, empregam juntas 380 pessoas e faturam cerca
de US$ 300 milhões ao ano.
No início da Unicafé, a
atividade exportadora era relativamente mais fácil do que
hoje, considera Coser. Atualmente, o mercado é mais concentrado, pois as dez maiores
empresas adquirem 65% do
café produzido no mundo e,
no Brasil, as dez maiores exportadoras abocanham cerca

de 65% das exportações brasileiras de café, exemplifica.
Na sua avaliação, o Brasil ainda vai continuar como
um grande player no mercado
internacional de café, embora o sistema de comércio do
produto tenha mudado muito
nos últimos anos, com várias
multinacionais operando no
país. Estas múltis têm filiais
no exterior e lidam com custos
financeiros mais baixos, afirma ele. “O Brasil tem o custo
mais alto do mundo. É preciso
muito esforço para poder sobreviver. O café é quase uma
engenharia financeira”.
Indagado sobre sua perspectiva para o Brasil, Coser
diz que o país vive um período
difícil. “Não temos nenhum
candidato [à presidência do
país], mas sou muito otimista
e o Brasil vai voltar a ser um
grande país, vai se recuperar”.

CRÉDITOS: ARQUIVO CCCRJ

Em entrevista à Revista do
Café, Jair Coser também menciona que sonhava ter uma
vida melhor quando era jovem.
“Era muito pobre, não tinha
luz, água”. O anseio foi realizado, porém, em um momento de descontração, ele brinca
que é pior ser velho do que pobre, pois “tudo o que é bom é
proibido”. E reclama que hoje
tudo é regrado, apesar da boa
saúde de um ex-atleta. “Só
vou ao hospital para visitar as
pessoas”, enfatiza, mas a moto
Harley-Davidson, por exemplo, está na garagem, sem uso.
Coser ainda dirige seu carro, vai ao escritório na cidade
do Rio de Janeiro e também à
fazenda de café. A sua rotina
o mantém vivo. “Se eu parar
eu morro. Quero morrer trabalhando. Eu vou morrer em cima
de café. Minha grande paixão
sempre foi o café. Toda minha
vida foi pautada no café”.
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Carlos Paulino, Flavia Barbosa e Jair Coser

Experiência reconhecida

Jair Coser é um dos meus melhores e mais antigos amigos, o que registro
com grande orgulho e satisfação. Nossas vidas são muito parecidas,
desde a infância pobre e as dificuldades nos estudos, até o sucesso que
alcançamos, legitimamente: ele na área comercial e agrícola, eu no
serviço público. Jair é um paradigma de trabalho, de lealdade e dignidade
profissional que deve ser cultuado e preservado.
Ernane Galvêas, ex-Ministro da Fazenda e ex-Presidente do Banco Central

“

Ricardo Ferraço, Senador da República pelo Estado do Espírito Santo (PSDB)

Conheço Jair Coser há mais de 60 anos e, em todo este tempo,
construímos uma sólida amizade. A vida profissional dele, como
produtor e exportador de café, é um exemplo de capacidade empresarial
e dignidade, motivo de admiração e orgulho de todos os seus amigos.
Como amigo e conterrâneo, compartilho com entusiasmo da justa e
merecida homenagem prestada pela Associação Comercial de Santos.
Antonio Oliveira Santos, presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo

Compartilho com Jair Coser, meu dileto amigo, de uma grande paixão pelo café. Jair é digno
das melhores reverências. Com inteligência, dinamismo, notável poder de comunicação e muita
disposição para o trabalho, abriu seu espaço no café.
O empreendedorismo é um caminho promissor, mas repleto de percalços que, para serem
enfrentados, precisam de uma grande determinação e toque de ousadia. Jair preenche
todos esses requisitos. Sua vitória é consequência direta e merecida desta trajetória.
Jônice Tristão, empresário (Grupo Tristão)
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“

O agronegócio café é composto por dois elos fundamentais: o da produção e o da
comercialização/exportação. Esses elos precisam trabalhar de forma integrada para que
o arranjo possa produzir prosperidade, renda e oportunidades. É nesse contexto que se
apresenta a liderança de Jair Coser, que expressa a capacidade empreendedora e criativa
de fazer com que a produção capixaba e brasileira possam chegar até o consumidor final.
Ao longa dessa admirável trajetória, Jair Coser construiu uma estrada de muita reputação,
o que faz dele uma pessoa muito querida, respeitada e admirada entre os produtores rurais,
em função da integridade com que ele se conduziu e conduziu as empresas que lidera, se
transformando, ao longo do tempo, em um orgulho para os capixabas.

“

“

deixam a sua visão sobre o
empresário que montou a Unicafé, uma das maiores exportadoras do grão no país:

“

“

mundo, Jair Coser também é
reconhecido por muitos representantes do setor e autoridades. Abaixo, alguns deles

“

“

Ao longo de 63 anos no
mercado, o já aclamado mais
antigo exportador de café do
Brasil e provavelmente do
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110 anos da imigração
japonesa: Museu da
Imigração comemora com
programação especial
Joanna Flora
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O

dia é 18 de junho de
1908. Depois de meses em alto mar em
uma viagem com o objetivo
de encontrar uma vida melhor, oportunidades de trabalho e crescimento no Brasil,
781 imigrantes japoneses
chegaram ao porto de Santos a bordo do navio Kasato
Maru. O primeiro destino foi
a Hospedaria de Imigrantes
do Brás, em São Paulo, onde
as famílias se abrigaram até
serem conduzidas às cidades
em que prestariam os seus
serviços.
Depois de 110 anos dessa
trajetória- no local que recebeu cerca de 85 mil imigrantes do Japão e, atualmente,
sedia o Museu da Imigração
-, a comunidade nipônica se
reuniu para uma celebração

emocionante, relembrando a
história daqueles que vieram
em busca de mudança e contribuíram para o desenvolvimento econômico e cultural
do nosso país.
A programação teve início
com a recepção aos convidados e uma visita às exposições
da instituição. Nesse momento, o público compreendeu
mais sobre os fluxos migratórios no Brasil e no mundo
e o papel da Hospedaria, que
funcionou de 1887 até 1978 e
recebeu cerca de 2,5 milhões
de pessoas de mais de 70 nacionalidades.
“Organizar e receber esse
evento em comemoração aos
110 anos da imigração japonesa no Brasil, no local por
onde passaram tantos imi-

grantes dessa nacionalidade, é
muito emocionante. É uma satisfação trazer de volta a esse
prédio, onde funcionava a
Hospedaria, pessoas que estiveram aqui por algum período
e proporcionar essa vivência.
A exibição do filme ‘Gaijin
– Ama-me como sou’ é uma
oportunidade de incentivar a
reflexão sobre essa história”,
enalteceu a diretora executiva
da instituição, Alessandra Almeida.
Na sequência, o público
foi convidado a prestigiar as
apresentações musicais do saxofonista Derico Sciotti, que já
gravou dois CDs com releituras
instrumentais de músicas japonesas, e da cantora Karen Ito,
que entoou belíssimas canções
no jardim do Museu.

Homenagens aos
Empresários Japoneses
Ao final dessas atuações, o
palco foi o cenário do cerimonial
que contou com a participação do
Secretário da Cultura do Estado,
Romildo Campello, do presidente
do Conselho de Administração do
Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração (INCI), Guilherme Braga
Abreu Pires Filho, do cônsul geral
do Japão em São Paulo, Yasushi
Noguchi, e do vice-presidente do
Bunkyo,Roberto Nishio, representando a presidente da instituição,
Harumi Arashiro.

Romildo Campello , Secretário da Cultura do Estado.

Toru Iwasaki, Guilherme Braga e Takamitsu Sato
CRÉDITOS: ANTÔNIO SIQUEIRA E DANIELA CASTRO
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O presidente do INCI, Guilherme Braga, iniciou
a cerimônia destacando a expressiva contribuição de
dois empresários japoneses, com forte atuação no
setor cafeeiro e que foram, inclusive, fundamentais
para a consolidação do instituto, e, portanto, merecedores de homenagens. Primeiramente, o reconhecimento foi concedido ao Sr. Toru Iwasaki, presidente
do Grupo Tozan, que foi conselheiro da antiga Associação dos Amigos do Museu do Café, entre 2008 e
2016. Atualmente, retorna para integrar o Conselho
de Administração do instituto e se dedicou na interlocução para a organização dos eventos comemorativos
ao centenário e agora à celebração dos 110 anos da
imigração japonesa.
Premiação de Toru Iwasaki

Premiação de Takamitsu Sato
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A segunda placa de agradecimento foi entregue, juntamente com o título de presidente de honra do Museu
do Café, ao Sr. Takamitsu Sato, um dos sócios da indústria Café do Ponto, responsável pela transformação
da empresa em uma das maiores do país, tendo sido um
pioneiro no lançamento de cafeterias e de programas de
franquia. Sato foi um dos fundadores e conselheiros da
Associação dos Amigos do Museu do Café, além de ter assumido o cargo de presidente executivo do Museu do Café,
entre 2010 e 2011, sendo o principal responsável pela implantação da Cafeteria do Museu.

“A contribuição da comunidade japonesa para o desenvolvimento
do Brasil é inegável e precisamos, sempre que possível, reconhecer
e destacar a sua importância. Em uma data tão representativa, não
poderíamos deixar de homenagear os descendentes dessa cultura,
que fazem parte da história do INCI, trabalharam e continuam se
dedicando para o crescimento dos Museus”. Guilherme Braga.

O momento mais esperado dessa programação foi a exibição ao ar livre do filme “Gaijin – Ama-me como sou”
(2005), dirigido por Tizuka Yamasaki, uma das cineastas mais importantes do Brasil. O longa-metragem apresenta a
história das quatro gerações de mulheres descendentes de Titoe, a imigrante japonesa que protagonizou “Gaijin - Os
Caminhos da Liberdade” (1980), o primeiro da sequência, que teve uma cena gravada no Museu da Imigração. Ao final,
o público acompanhou um bate-papo com a participação da diretora e parte do elenco.

“Para mim, é emocionante (exibir o filme no
Museu da Imigração) até porque já gravei aqui
também. Eu fiquei muito contente quando
soube que a comemoração aos 110 anos
seria nesse espaço com o filme. São esses
momentos que demonstram que valeu a pena
ter feito a produção”. Tizuka Yamasaki.
Futuras Programações
Como parte da celebração dessa data histórica, o Museu da Imigração expõe no espaço “Hospedaria em Movimento”
seis peças da ceramista Hideko Honma, que realizará uma oficina gratuita de cerâmica,no dia 18 de agosto. A ação será
realizada em dois momentos: das 10h às 13h para profissionais selecionados pela equipe da instituição e das 14h às 16h
para iniciantes.
Abordando as experiências dos imigrantes japoneses a bordo dos navios, será promovidauma palestra com o professor Sachio Negawa, no dia 1º de setembro. A atividade contará, também, com a participação de um pesquisador do MI,
que falará sobre o contexto da Hospedaria de Imigrantes do Brás.
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A tragédia
fiscal do Brasil
As nações – se não tiveram
um regime fiscal adequado
as suas características –
acabam por soçobrar nas
tempestades distributivistas
entre as classes sociais.

O

mercado de bens e mercadorias gera consumo, renda e emprego.
Mas, quando o Estado fica com
a maior parte, a economia não
cresce acima de 3% nunca. Por
isso a China, que onera o mercado interno com 4% e a exportação com zero, e os EUA com
8% e zero aproximadamente,
nas médias das incidências tributárias são potências superiores à União Europeia e Japão.
Continuam a crescer (a China
sempre na frente).
No Brasil, a tributação sobre a produção e o consumo é
grande e, quando olhamos para
fora, vemos que, enquanto aqui
temos uma estrutura tributária
centrada nos impostos sobre
transações e serviços, que incidem sobre o preço final dos produtos, lá fora ela é mais sobre a
renda que se busca tributar.
Dados da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
mostram que, de forma geral,
a carga tributária brasileira
passou de 24,4% do PIB em
1980 para 33,5% do PIB em
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2014 — um dos maiores saltos
entre os 34 países da organização. Nas nações da OCDE, a
tributação sobre a renda é mais
importante do que sobre bens
e serviços. No Brasil, a tributação alicerçada sobre bens e
serviços é, segundo economistas brasileiros, um dos fatores
responsáveis pela alta carga
que pesa sobre a indústria, o
setor mais tributado da economia, retirando-lhe competitividade e crescimento.
Dados mais recentes compilados pela Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) mostram que,
enquanto a tributação sobre a
renda representa 37% das receitas na OCDE, no Brasil responde por 18%. Já a tributação
sobre bens e serviços responde
por 25% da carga tributária na
OCDE e 51% no Brasil. Para
a Fiesp, a tributação brasileira
penaliza a produção, os investimentos e o consumo.

do Produto Interno Bruto Industrial, ou seja, quase metade de tudo o que é produzido
pelo país pela indústria é direcionado para o pagamento de
impostos. É o maior peso entre
todos os setores da economia.
A carga para a indústria é mais
que o dobro da que incide sobre o setor de serviços, por
exemplo, para o qual os tributos representam 22,9% da produção. É maior também que a
média geral da economia brasileira. O estudo foi elaborado
a partir de dados fornecidos
pela Receita Federal. Para a
Firjan e especialistas no setor,
a estrutura tributária brasileira
vai na contramão do restante
do mundo, onde a tributação
sobre a renda é mais importante do que sobre bens e serviços
(tira competitividade da indústria e trava investimentos).

Estudo de Departamento de
Pesquisas e Estudos Socioeconômicos da Firjan mostra que
os tributos representam 47,4%

A indústria leva cerca de
55 dias para receber por uma
venda. Mas o pagamento dos
impostos correspondentes é

sempre feito antes desse prazo. Dessa forma, as empresas
acabam financiando o governo,
antes mesmo de fazer caixa, a
custo zero para o governo. É um
regime perverso. Em Portugal,
integrado no mercado comum
europeu, é diferente. É também
diferente no Paraguai, dentro do
Mercosul. O Brasil é um país
surdo aos especialistas e entidades voltadas a esse problema.
Precisamos
de
um
Álvaro Dias, diferente dos
presidenciáveis, que se baseiam
em pesquisas de votos. Álvaro
Dias nos traz uma visão nova dos
problemas nacionais, descolado
das trivialidades políticas. Logo
veremos suas propostas na parte
fiscal, suas proposições são
racionais e factíveis, em prol da
produção e de consumo.

Como professor de Direito Tributário, por concurso na
UFRJ e UFMG, vejo o regime
tributário brasileiro como o
mais absurdo paradoxo que se
possa imaginar. As nações – se
não tiveram um regime fiscal
adequado as suas características – acabam por soçobrar nas
tempestades distributivistas
entre as classes sociais.
Esse mal distributivista gerou políticas precoces e equivocadas de distribuição de
renda no Brasil, carregando de
tributos a produção de modo a
travar o crescimento da economia. Debite-se esse contrassenso à ignorância arrogante
de Dilma, sob os aplausos de
Lula e do PT (que nunca entenderam de economia e desenvolvimento econômico).

Sacha Calmon, é advogado tributarista, professor titular de Direito
Financeiro e Tributário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
sócio do escritório Sacha Calmon – Misabel Derzi Consultores e Advogados.
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23ª Festa do
Imigrante reúne 50
nacionalidades em
um só lugar
Joanna Flora

CRÉDITOS: ANTONIO SIQUEIRA
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D

esde 1996, os moradores da capital
paulista e os turistas
contam com uma celebração
unindo as tradições de diversas nacionalidades: a Festa do
Imigrante! Nos dias 9, 10 e
16 de junho, o Museu da Imigração promoveu a 23ª edição
desse evento, consolidado no
calendário cultural de São
Paulo, que é uma oportunidade de se aproximar das he-

ranças de diversos países. A
Festa foi prestigiada por mais
de 20 mil pessoas, que viajaram o mundo por meio da
gastronomia, apresentações
artísticas, artesanato e outras
atrações, sem sair do complexo histórico onde funcionava
a antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás.
No início, a Festa do Imigrante contava com, em mé-

dia, 10 comunidades, que
acreditavam e valorizavam a
iniciativa de reunir a diversidade das nações em um evento
aberto ao público. Com o passar dos anos, a participação
dos imigrantes e descendentes
se tornou mais expressiva e,
atualmente, a instituição contabiliza cerca de 80 grupos
engajados na realização dessa
programação.
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“A ideia da Festa do Imigrante é reunir as comunidades que têm uma relação com
o Museu e apresentar as culturas tradicionais e contemporâneas desses países para
o público. Com esse evento,
os nossos visitantes compreendem a importância da representatividade e, ainda, incentivamos a reflexão de que
nenhuma cultura é melhor do
que a outra”, comenta a diretora executiva da instituição,
Alessandra Almeida.

Com mais de 40 apresentações de dança e música, os
visitantes prestigiaram, interagiram e se encantaram no
jardim do Museu da Imigração, onde estava localizado o
palco. As danças dos grupos
russos, até mesmo devido
à proximidade da Copa do
Mundo sediada na Rússia,
despertaram a curiosidade do
público e proporcionaram um
dos espetáculos mais emocionantes da Festa, com as
tradições de algumas regiões
do país. O momento da Coreia
do Sul foi representado pela
união da tradição do coral das
mães coreanas e da dança dos
leques com a cultura contem-
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porânea do K-pop, mostrando
a diversidade dessa nação.
Os descendentes de italianos aproveitaram para amenizar a saudade da terra dos
antepassados com as atuações
do Grupo La Bella Itália e do
Grupo de Danças Folclóricas
Italianas Nostra Itália. As comunidades de Moçambique
e da Palestina, representadas
pelo The Otis Project e Arab
Productions, cativaram o público com a perfeita harmonia da voz com os diferentes
instrumentos em melodias
únicas.

Proporcionando uma troca de saberes entre os participantes com membros das
comunidades, as oficinas de
artesanato abordaram as técnicas de diversos países. O
público pôde conversar e se
aprofundar no patrimônio
imaterial de outros povos. No
total, o evento contou com
nove oficinas, que abordaram
técnicas de pintura de ovos da
Lituânia, demonstrações de
caligrafias árabe e coreana,
bordado da Ilha da Madeira,
entre outros.
Ainda promovendo essa
aproximação, os workshops
de dança ensinaram os ritmos
estrangeiros tradicionais aos
visitantes, que se arriscaram
em passos diferentes daqueles
que fazem parte do dia a dia
do Brasil. Entre as aulas mais

Sabor Paulista: oficinas de culinária

Paranoma da praça de alimentação

CRÉDITOS: RODRIGO LOPES

movimentadas, a Marrabenta de Moçambique, a Cueca
Chilena e a Polca do Paraguai
convidaram o público a subir
no tablado e se divertir.
A novidade da vigésima
terceira edição do evento ficou por conta do Empório,
idealizado para que o público pudesse adquirir produtos
artesanais e levar para casa.
O local contou, por exemplo,
com pães e doces italianos,
cervejas japonesas exclusivas, vinhos portugueses, itens
da charcutaria espanhola como morcilla e chorizo - e
potes de homus, coalhada e
babaganuche da Síria. Com
mais uma opção para apreciar

CRÉDITOS: RODRIGO LOPES

a culinária de diversas regiões, os visitantes aprovaram
o espaço, que apresentou uma
movimentação intensa.
Por meio das oficinas de
culinária do projeto “Sabor
Paulista”, o público aprendeu,
ainda mais, sobre a diversidade gastronômica de São Paulo com as receitas preparadas
por cozinheiros de comunidades imigrantes, como o spätzle com molho quatro queijos
(Alemanha), o antepasto de
berinjela (Itália), o missô lámen (Japão) e o bolo do Caco
(Ilha da Madeira).

Acessibilidade
Com o objetivo de tornar a
Festa mais inclusiva, o Museu
se empenhou em compreender
as necessidades das pessoas
com deficiências auditiva e
visual e disponibilizou recursos de acessibilidade. No dia
9, as oficinas de artesanato,
de culinária e os workshops
de dança ofereceram tradução
em libras. Já nos dias 10 e 16,
o evento contou com audiodescrição para as apresentações artísticas. Em todos os
dias, a instituição colocou à
disposição o folder do evento
transcrito em braille, translado da estação Bresser-Mooca
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Espaço “Faz e conta”

Audiodescrição para deficientes visuais
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até o MI para grupos agendados e uma equipe dedicada
a promover um atendimento
personalizado para esse público.
Durante os três dias do
evento, cerca de 40 pessoas com deficiências visual
ou auditiva prestigiaram as
atrações, que contaram com
soluções acessíveis. “Nós
estamos sendo incluídos na
cultura paulista e eu acho isso
incrível! A importância disso
é trazer novos conhecimentos para nós. O que o Museu
está fazendo, se tratando de
inclusão, é muito legal por
nos trazer essa riqueza de
conhecimento cultural e gastronômico. A acessibilidade
ela vem, justamente, para nos
colocar inclusos nesses ambientes”, comentou a Caroline dos Reis, deficiente visual
que participou do último dia
da Festa.
De acordo com Alessandra
Almeida, diretora executiva
do Museu da Imigração, a
proposta é aumentar as atividades e a equipe para recepcionar as pessoas com deficiência no próximo ano. “Para
nós foi extremamente gratificante ver como os recursos
disponibilizados fizeram com
que mais pessoas pudessem
se aproximar da alegria contagiante que a Festa do Imigrante proporciona”, explica.

Refugiados
Entre as barracas de gastronomia e os expositores de
artesanato, a 23ª Festa do Imigrante contou com a participação de quatro comunidades
de refugiados, sendo duas da
Síria, uma da Palestina e uma
do Senegal. A presença desses
migrantes no evento reforça a
importância de se dar luz ao
34

debate dos direitos humanos
e da questão do refúgio no
cenário mundial atual.
Vivendo no Brasil desde 2013, Ousmane Mathurin Ndiaye, senegalês de 41
anos, apresentou os seus trabalhos em arte e decoração
e contou sua história para
quem desejou conhecer mais
sobre essa mudança. “Escolhi esse país por ter diferentes culturas. Eu gosto muito
daqui. O ano de 2013 foi
muito complicado para mim.
Eu não falava nada da língua
portuguesa. Quando cheguei
aqui, comecei a conversar
com as pessoas e aprendi.
Hoje, está tudo certo”, declara Mathurin, que, há quatro anos, mora em Caxias do
Sul e ainda pretende viajar
para a Austrália e Inglaterra.

Crianças
Pensando na diversão da
criançada e interação entre
as famílias com a temática da migração, a 23ª Festa
do Imigrante contou com
espaço “Faz e Conta”, que
proporcionou o aprendizado
sobre outras culturas com as
contações de histórias sobre
Frida Kahlo, mitologia japonesa e um menino que fez
uma viagem com seu amigo
Inca. Os contos foram apresentados pelos grupos “As
Clês”, “Agrupamento Teatral” e “Teatro por um Triz”
nos três dias de evento. Além
disso, os pequenos brincaram com piscina de bolinhas,
amarelinha, jogos educativos
e desenhos para colorir.
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Conselheiro Toru Iwasaki (ao centro) com Alessandra
Almeida, Caroline Nóbrega e o casal Hideko e Mikio Honma
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Marília Moreira
In Memoriam

A

jornalista Marília Moreira,
colaboradora
assídua da Revista do
Café, nos deixou no dia 29 de
março, após a internação por
várias semanas, no hospital
alemão Oswaldo Cruz.
Marilia foi indiscutivelmente a jornalista que mais se
dedicou ao café e teve participação ativa em acontecimentos
memoráveis da trajetória das
pessoas e instituições do café.
No Centro do Comércio de
Café do Rio de Janeiro, durante as comemorações do centenário da entidade (1901/2001) ,
foi responsável pela elaboração
pela criação e desenvolvimento
da trilha dos primeiros vídeos
alusivos à introdução do café
no Brasil e pela elaboração da
Revista do Café alusiva aos
100 Anos do Café, de alto conteúdo histórico.
Durante quase 30 anos, Marília Moreira foi responsável

pela comunicação e assessoria
de imprensa da ABIC, estando à frente da organização do
tradicional Encontro Nacional
das Indústrias de Café (Encafé) e, por vários anos, também
do Seminário Internacional do
Café, em Guarujá/SP.
Formada pela Fundação
Cásper Líbero, Marília teve
passagens na Folha da Tarde,
Última Hora, Jornal da Tarde.
Foi idealizadora e editora do
Jornal do Café.
Em 2006, recebeu como
missão da então Associação
dos Amigos do Museu do Café
de resgatar os últimos 50 anos
da cafeicultura no Brasil em
um único livro para despertar
o interesse das pessoas sobre
a importância do café e a mágica que cerca esse produto.
Desse trabalho, resultou o livro intitulado “Retrospectiva
– 50 Anos de Café e Brasil”,
lançado no mesmo ano, em cerimônia no Museu do Café, em
Santos/SP. Na época, Marília
destacou “Este não é um livro
de História, mas uma visão
jornalística dessa história”
Para o CECAFÉ, Marilia
Moreira, sócia executiva da
empresa Tempo de Comunica-

ção, juntamente com seu marido, Eduardo Buitron, participou ativamente da organização
e da produção do conteúdo de
todas as edições do evento Forum & Coffee Dinner.
Em nota divulgada, o presidente da ABIC, Ricardo de
Sousa Silveira, presidente da
ABIC, comentou “Marília,
sempre estimada e querida
por todos que a conheceram,
foi uma colaboradora comprometida com a boa imagem da
indústria de café e da ABIC,
ajudando nos contatos dos
profissionais de imprensa, na
construção do conceito da importância da qualidade do café.
Para a Revista do Café, segundo Guilherme Braga Pires
Filho, presidente do CCCRJ,
“Marília Moreira deixará uma
lacuna no setor cafeeiro, não
só pela qualidade de seu trabalho e versatilidade de sua
atuação, mas também pela sua
liderança e destaque no seleto
grupo de jornalistas que sempre se preocupou em contar a
história de sucesso da cafeicultura do Brasil”.
Marília Moreira, deixa o
esposo Eduardo Buitron, duas
filhas, Luciana e Gabriela, e
um neto, Pedro.
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VENEZUELA
Crise e Direitos Humanos

A

s eleições na Venezuela, controladas pelo regime autoritário
de Caracas, como previsível, reelegeram Nicolas Maduro
como presidente de um país cada vez mais isolado e mergulhado em terrível crise política, econômica e social. Muitos dos
principais líderes oposicionistas estão presos e a oposição boicotou
a eleição. O governo estimulou o voto dos eleitores com recompensa financeira e acesso a programas de bem-estar social. A participação de observadores internacionais independentes foi negada.
Um militar que apoiou Hugo Chaves, Henri Falcon, estava, até a
véspera, liderando com folga as pesquisas de opinião e contestou o
resultado. Tudo indica que houve uma monumental fraude.
O crescente isolamento do governo bolivariano agrava a crise
econômica, com a falta de alimentos e de medicamentos, com a
queda do crescimento (menos 15%) e com a espiral inflacionária
(13.000%) e com ameaça de default na dívida externa (mais de
US$160bilhões). Mais de 1.5 milhão de pessoas saíram do país e se
refugiaram nos países vizinhos.
As incertezas aumentaram em 2018. Do ângulo externo, os EUA
mostram uma política mais assertiva, com o aumento significativamente das sanções contra membros do governo de Caracas envolvidos em abusos em direitos humanos, ações antidemocráticas, tráfico
de drogas e corrupção (bancos europeus revelaram que a cúpula
chavista desviou mais de US$2,3 bi entre 1999-2013). Washington
impediu o acesso da Venezuela a empréstimos de instituições financeiras americanas, dificultando as operações inclusive de importações. Pedindo urgência aos países da região, a crise venezuelana
foi o tema central da visita recente de Tillerson à América Latina.
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Trump e Tillerson, contudo, passaram do limite ao
ameaçar invadir o país para mudar o regime e ao estimular um golpe militar para resolver a questão da
democracia. Notícias não confirmadas alertam para a
possibilidade de a Venezuela tentar anexar pela força
o território de Essequibo, na Guiana.
Do ponto de vista interno, o apoio das forças armadas, agentes de segurança e pelas milícias populares
armadas, supervisionadas pelos assessores cubanos
foi reforçado pela declaração sobre eventual invasão
externa e estímulo ao golpe militar. A ação política do
partido oficial, com o apoio da Assembleia Nacional
Constituinte, se beneficiou com o enfraquecimento e
divisão dos partidos de oposição. Nesse cenário, o poder político está preservado em um regime autoritário
de partido único com forte repressão interna a qualquer movimento de contestação.
A Human Rights Watch e o Foro Penal divulgaram
em novembro passado relatório em que documenta
88 casos que afetaram mais de 300 pessoas, vítimas
de graves violações de direitos humanos entre abril
e setembro de 2017. As conclusões do informe
coincidem amplamente com o do Alto Comissariado
da ONU sobre direitos humanos que em agosto
havia relatado a existência de uma política destinada
a reprimir o dissenso político e infundir temor na
população a fim de frear as manifestações contrárias
ao regime. Foi denunciado o uso generalizado e
sistemático da força excessiva e detenções arbitrárias,
com torturas e outros atos de violência brutal contra
pessoas que se encontravam sob custodia e controle
das forças de segurança.
Será importante manter a pressão regional e multilateral sobre o governo venezuelano para assegurar que
cessem as detenções arbitrárias, não sejam mantidas as
penas para presos que foram encarcerados por motivos
políticos e que os responsáveis pela violações de direitos humanos sejam punidos, como ocorreu com a Corte
de Haia, que abriu processo contra Maduro.
A Organização dos Estados Americanos invocou a
Carta Democrática interamericana e pela primeira vez
19 dos 35 membros manifestaram profunda preocupação pela alteração inconstitucional da ordem democrática na Venezuela. O MERCOSUL aplicou a Cláusula
Democrática prevista no Tratado de Assunção e condenou os abusos aos direitos humanos no pais. O Panamá,

junto com a União Europeia, a Suiça e os EUA ja impuseram sanções. 15 países da América Latina, Canadá,
EUA e União Europeia e o Grupo de Lima anunciaram
que não reconhecem o resultado eleitoral. O Grupo
de Lima – coalisão integrada pelo Brasil e 10 governos latino-americanos e Canadá, que segue de perto a
situação na Venezuela reafirmou que eleições que não
atendem a condições normais de transparência carecem
de legitimidade e credibilidade e que aplicará medidas
restritivas econômicas e financeiras para acelerar a restauração da democracia, dos direitos humanos e do Estado de direito. O Peru não convidou Maduro para a
Cúpula das Américas realizada em abril em Lima. Até
Lopes Obrador, o candidato da esquerda no México, se
distancia do regime bolivariano.
Do ponto de vista do Brasil, interessa o restabelecimento da democracia, do crescimento econômico
e da estabilidade na Venezuela. As questões humanitárias relacionadas com o crescente número de refugiados em território brasileiro e de segurança com o
contrabando de armas e de drogas na fronteira venezuelana devem merecer alta prioridade para o governo
brasileiro. Apesar das tensas relações bilaterais – os
embaixadores foram considerados persona non grata e
sucessivos casos de brasileiros presos na Venezuela, o
Brasil, pelo seu peso na região, poderá ajudar no encaminhamento de uma solução para o problema político
no pais vizinho.
O aumento do preço do petróleo poderá dar um
alivio momentâneo ao governo que, com grave crise
cambial, vem deixando de pagar seus compromissos,
inclusive com o Brasil. É difícil vislumbrar uma saída para a crise na Venezuela. Por isso, torna-se urgente
começar – se é que já não começou – a conversar uma
saída para o período posterior a eleição presidencial de
20 de maio.

Rubens Barbosa, é presidente do
Instituto de Relações Internacionais
e Comércio Exterior

A Fecomércio RJ é a representante do comércio de
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TRANSFORMAR PARA CRESCER
A nova diretoria da Fecomércio RJ tomou posse no dia 25 de
junho, atenta não somente às necessidades dos seus filiados, mas
também às exigências da sociedade, em constante
transformação, e cada vez mais rigorosa e participativa.
O compromisso com a integridade e com as normas, para que
possamos ter o desenvolvimento sustentável dos negócios,
norteará nossa atuação em prol daqueles que representamos e
em favor da sociedade.
Antonio Florêncio de Queiroz Júnior
Presidente da Fecomércio RJ

panorama

PANORAMA
Cooxupé investe R$ 11,9 milhões em
novo Centro de Distribuição
A Cooxupé investiu R$ 11,9 milhões nas novas instalações do Centro de Distribuição
e Insumo em Guaxupé/MG, sede da cooperativa. Após 10 meses de obras, a nova estrutura,
sete vezes maior que o antigo CDI, já está em funcionamento e se destaca, além do aumento de espaço
para armazenamento, do controle de estoque inteligente, estrutura mais ecológica e segura e a localização
próximo ao Complexo Japy e de rodovias que permitem fácil acesso para os caminhões.
O Centro é responsável por armazenar e distribuir insumos agrícolas, material de uso e consumo, para todas as 41 unidades da cooperativa e lojas, UAs (Unidades Avançadas), Departamentos e aos cooperados. A capacidade total é de 8 mil paletes
e a estrutura permite uma armazenagem vertical, utilizando menos área em metros quadrados.
A estrutura também segue um dos principais pilares da Cooxupé: a sustentabilidade. O espaço possui soluções que contribuem para a
redução do consumo de energia, como claraboias, aberturas para ventilação natural, iluminação complementar com LED e as quatro empilhadeiras são elétricas sistema de Sprinkler, para o combate a incêndios, sensores de fumaça, câmeras de segurança e processos e sistema
completo de segurança patrimonial. A divisão de defensivos agrícolas tem toda estrutura dentro da legislação, com porta selada, travas e
sistema de contenção além de apresentar ainda um controle inteligente com três sistemas de automação que permite maior controle aos
colaboradores para saber, por exemplo, o momento certo que cada produto deve ser enviado para às lojas e aos cooperados.
Além do CDI em Guaxupé, a Cooxupé possui centros de distribuição em São José do Rio Pardo (SP), que faz o abastecimento das
lojas e UA do Estado de São Paulo, e em Coromandel, que abastece as lojas e UAs do Cerrado Mineiro.

Empresa de Londres cria
cafeteria sustentável
O Percol, negócio de café ecológico localizado em Londres, lançou “o café mais sustentável do mundo”. A pop-up store ficou localizada
na estação de metrô Old Streed, na capital inglesa, do dia 18 a 20 de abril. De uso totalmente individual, a iniciativa conta com fatores
como a não utilização de plástico, leite fornecido em embalagens recicláveis e zero uso de canudos, agitadores ou copos descartáveis.
A empresa também limitou o uso de papel, substituindo-o por panos laváveis, e
enviou os recibos para os clientes via e-mail, ao invés de imprimi-los. Tudo isso
é para atingir o objetivo desejado: incentivar os clientes a fazerem pequenas mudanças em suas rotinas de café e as tornarem mais sustentáveis.
O projeto também contou com bicicletas ergométricas para demonstrar quanta energia
é utilizada para abastecer uma cafeteria. Por exemplo, cinco minutos pedalados fornece
energia por 11 segundos para a cafeteria. Com isso, é esperado que os consumidores criem
uma consciência sobre o uso de energia que é necessária tanto em casa quanto na vida.
Criada em 1987, a Percol possui certificações da Fairtrade, Rainforest Alliance e
Soil Association. A empresa de café pretende lançar a iniciativa em todo o país
para divulgar a mensagem sustentável.
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E-book
Mulheres dos
Cafés no Brasil
será lançado na
Alemanha

20º Encontro
Sul Mineiro de
Cafeicultores

O projeto “Mulheres dos Cafés no Brasil“ foi lançado
em maio em Augsburg, na Alemanha. Trata da primeira
edição do E-book colaborativo em rede. Com mais de 40
pesquisadores envolvidos, de várias instituições, foram
desenvolvidos 17 capítulos sobre mulheres na cafeicultura
e atividades relacionadas em oito regiões produtoras.
A publicação da Aliança Internacional das Mulheres do
Café (IWCA Brasil) qualifica e quantifica as mulheres do
Brasil que trabalham com café, do grão à xícara. Para a
presidente da IWCA Brasil, Cintia Matos, a ideia de criar
o livro surgiu em um evento internacional, quando uma
das mentoras do grupo ouviu dizer que não existiam mulheres trabalhando com café no Brasil.
A versão impressa do e-book “Mulheres do Café do Brasil” estará disponível no próximo ano.

Na sua 20ª edição, o Encontro Sul Mineiro de
Cafeicultores, que aconteceu na área física da Agência de
Inovação do Café (InovaCafé), na Universidade Federal
de Lavras (UFLA), reuniu visitantes de 140 cidades de
dez estados brasileiros e até presenças internacionais,
advindas de países como Honduras, Nicarágua e Japão,
no total foram mais de mil inscrições.
Na programação, além da cerimônia oficial de abertura,
estações de campo - realizadas por docentes e discentes da
UFLA e por pesquisadores e extensionistas de instituições
ligadas à promoção da atividade cafeeira - estandes de núcleos de estudos, empresas juniores da UFLA e empresas
patrocinadoras promoveram aos produtores conhecimentos
sobre técnicas e inovações ligadas não somente à cafeicultura, mas ao agronegócio como um todo. Diversos assuntos
foram abordados na ocasião, entre eles, agricultura de precisão com o uso de VANT’s (Veículos Aéreos Não Tripulados,
boas práticas de pré e pós colheita, manejo da fertilidade do
solo, manejo de terreiros, Resistência de Cultivares
O evento é concebido pelo Núcleo de Estudos em Cafeicultura (Necaf) do Departamento de Agricultura (DAG/UFLA)
desde 1995. Nesta edição contou com o apoio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de
Minas Gerais (Seapa), por meio da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Emater/MG), UFLA, Fundação
de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).
Revista do Café | junho 2018
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Café na política

O café In & Out, em Jeonju, na Coreia do
Sul, passou a vender cafés com leite com a
imagens dos líderes na espuma logo após a primeira cúpula entre Coreia do Norte e Coreia do
Sul. O encontro histórico entre as duas Coreias
foi um marco de esperança para os coreanos de
ambos os lados da fronteira.
De acordo com o proprietário da Cafeteria, Kim
Jeong-il, o cliente pode escolher entre algumas opções sobre qual imagem você quer no seu café com
leite: Kim Jong-un, Moon Jae-in, os dois líderes juntos ou até mesmo uma foto personalizada sua com os
líderes, que é feita por meio de uma montagem.

Recife ganha seu
primeiro café-bar-escola:
o Espaço BKB
O Recife ganhou o seu primeiro café-bar-escola, um centro de ensino e especialização do universo da cerveja, café, cachaça, vinhos e da gastronomia,
denominado Espaço BKB – Babylon Kaffe Bar, uma parceria do Kaffe Torrefação e Treinamento com a cervejaria artesanal pernambucana Babylon,
Localizado na Rua Capitão Rebelinho, 735, no bairro do Pina, Zona Sul
do Recife, abrigará uma área de coffee bar, que será alimentada e operacionalizada por alunos preparados e qualificados no centro de ensino. As
turmas terão aulas teóricas e, nas práticas, atuarão diretamente no coffee
bar, exercitando o que aprenderam em sala de aula.

12º Encontro Nacional
do Café 2018
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No mês de maio a Fazenda Vidigal foi sede de mais um evento
do agronegócio café. Situada no município de Barra do Choça
- Bahia, a fazenda conta com 110 hectares de cafés Arábica,
tendo várias áreas destinadas à experimentos, um dos motivos
relevantes para a realização do Encontro Nacional do Café.
A 12ª edição do evento contou com uma programação ampla,
disponibilizando aos visitantes palestras, minicursos e dinâmica
de campo, além de visitas a exposição de máquinas, estandes e
mostra de arte. Mais de 60 empresas de várias partes do país e
estudantes de várias universidades como UESB e UFV participaram. Entre as apresentações de trabalhos científicos, o vencedor foi Vinicius Mendes Rodrigues de Oliveira, de Viçosa/MG.
Para a região do Planalto da Conquista está prevista para este
ano de 2018 uma safra aproximada de 1.000.000 (hum milhão) de sacas beneficiadas de Café, o que demostra a importância desse Encontro.
O casal Gianno Brito e Valéria Vidigal, proprietários da Fazenda
Vidigal, ele engenheiro agrônomo e ela artista plástica são os
anfitriões do 12º Encontro Nacional do Café e já convida para
a edição de 2019, prevista para o período de 19 a 21 de maio.

USDA estima
recorde na safra
de café
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA), apresentou dados que estimam uma produção global de café em 2018/2019, com um recorde
de 171,2 milhões de sacas de 60 kg, com o consumo
atingindo 163,2 milhões de sacas.
O USDA estimou para a safra do Brasil, maior produtor do mundo, um recorde de 60,2 milhões de sacas, acima das 50,9 milhões de sacas de 2017/18.
Já a colheita do Vietnã em 2018/19, segundo maior
produtor global, foi prevista em um recorde de 29,9
milhões de sacas, ante 29,3 milhões no ano anterior.

Café no
VillageMall
Com curadoria da Revista Ela e Leo Moço & Estela
Cotes, baristas do Café do Moço, foi realizado em
junho o primeiro evento sobre cafés especiais no
Shopping VillageMall, um centro comercial de luxo
situado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Denominado “Café no VillageMall”, o evento reuniu workshops, harmonizações e um mercado com
produtores independentes, cafeicultores de cafés especiais que também torram os grãos e representam
diferente estados, para garantir uma experiência única para os apreciadores da bebida e conhecer a diversidade da produção brasileira.

Grupo 3corações adquire Café Manaus e
anuncia nova fábrica na região
O Grupo 3corações, líder nacional no segmento de café torrado e moído, anunciou a aquisição da Indústria de Café Manaus
Ltda., criada em 1956 e que responde pelo negócio de café
e produtos correlatos das marcas Manaus, Betania e Tapajós.
A compra faz parte do plano de expansão da companhia na
região Norte do Brasil, onde já mantém um centro de distribuição e comercializa os cafés Santa Clara, Kimimo e os
flocos de milho Claramil. Com a nova aquisição, o Grupo
3corações reforça sua estratégia de expansão para estar presente com marcas líderes em todo o país.
O Café Manaus é um dos mais tradicionais da região. Fundada em 1956, a marca se tornou líder absoluta do mercado de
café torrado e moído no Amazonas, ficando conhecida pela qualidade de seus grãos, vindos de produtores do sudeste brasileiro
e trazido ainda cru para ser torrado, moído e empacotado em Manaus.
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Torrefadores visitam a Região
do Cerrado Mineiro
A ABIC juntamente com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado
promoveu uma Trip to Origin a região do Cerrado Mineiro com o
intuito de proporcionar uma integração da cadeia produtiva do café.
A visita teve por lema “Unidos pela Qualidade”, proporcionou aos
participantes vivenciar por dois dias todo o processo no campo, desde da colheita, preparação do grão e processos, além de conhecimento trocado com outros produtores e torrefadores.
De acordo com o Nathan Herszkowicz, o contato com o Cerrado Mineiro sempre foi muito produtivo e por isso a escolha da Região para
esta primeira Trip to Origin. “Viemos conhecer e estreitar as relações
com o Cerrado Mineiro, além de conhecer os tipos de cafés, as formas que são preparados e como isso pode contribuir com a melhoria
da bebida para o consumidor, que o é grande objetivo da ABIC”.

Exposição itinerante do Museu da Língua
Portuguesa desembarca em Santos/SP
O Museu do Café recebeu a exposição itinerante “Estação da Língua,” fruto de uma parceria com o Museu da Língua Portuguesa.
A mostra proporcionou uma viagem pelo nosso idioma desde a sua construção, com a chegada dos portugueses, até o novo acordo
ortográfico, as expressões difundidas com a influência da internet e as palavras de outros povos, que foram incorporadas nosso dia a dia.
Essa parceria possibilitou ao Museu do Café abrir mais uma área expositiva no segundo andar do edifício da Bolsa Oficial do
Café e, ao Museu da Língua Portuguesa, que no momento está em reconstrução por conta de um incêndio que aconteceu em
2015, de expor seu acervo.
Em apenas um mês em cartaz a exposição recebeu mais de 10 mil visitantes.
CRÉDITOS: KARINA FREY

44
44

Revista do Café | junho 2018

ACS inaugura nova sala de
Classificação e Degustação de Café
A Associação Comercial de Santos (ACS) reinaugurou este mês a tradicional Sala de Classificação e Degustação de Café, espaço criado há 29 anos e que já formou mais de 800 alunos de
várias regiões do Brasil, de diversos países, principalmente do Japão.
Agora totalmente modernizada, a sala recebeu um projeto de acordo com às exigências da Specialty Coffee Association (SCA) para a ministração do curso de Q-Grader. Esse curso é uma
qualificação concedida aos profissionais de classificação e degustação de café, que consiste em
uma série de exames práticos, desenvolvidos pelo Instituto de Qualidade de Café.
Outro serviço realizado na sala, desde 1981, é a emissão do Laudo de Qualidade do Café, um
documento de avaliação da qualidade técnica e sensorial, tanto para exportação quanto para
importação do produto. Desde 2006 foram emitidos mais de 5 mil laudos.
Segundo o coordenador da Câmara Setorial dos Exportadores de Café da ACS, Moacir Delfim
Leite Soares, o objetivo deste curso, o único de licenciamento de provadores de café arábica
reconhecido internacionalmente, é criar uma equipe qualificada, que possa avaliar, de forma
consistente e precisa, as características físicas e sensoriais de qualidade do café.
“Para atender às exigências da SCA, optamos pelo sistema de filtragem Pentair e o pelo sistema de aquecimento de água Bunn,
utilizados nas maiores cafeterias do mundo, como a Starbucks, por exemplo. A qualidade desses equipamentos é extremamente importante, para que o café não sofra a influência de odores durante as provas. Não abrimos mão de investir em equipamentos de ponta, mas não perdemos a oportunidade, sempre que possível, de reformar e manter as características arquitetônicas
do prédio, preservando sua história”, conta Moacir.
Entre as novidades da sala, além dos sistemas de filtragem e aquecimento de água, estão equipamentos de audiovisual, som e projeção e
também o chamado sistema de blackout - uma iluminação vermelha, que permite a locomoção dentro do ambiente, porém limita a percepção das características do grão, durante a classificação. Um novo moinho e torrador para amostra de café, também foram instalados.
O presidente da ACS, Roberto Clemente Santini, ressalta que a obra conclui o processo de modernização da sede da associação.
“Nossa tradicional sala de classificação e degustação de café está hoje no nível que o mercado mundial exige em termos de equipamentos, infraestrutura e tecnologia”.

Galeria
Após a inauguração da sala de café, o público seguiu para o auditório, onde ocorreu a solenidade de introdução do quadro do empresário Michael Robert August Timm na galeria
dos ex-presidentes da Associação Comercial de Santos.
Michael Timm, acionista da Stockler Comercial e Exportadora Ltda, uma das mais tradicionais empresas na área de produção e exportação de café, foi presidente da ACS por dois
mandatos: 2009/2011 e 2011/2014.
Foi também presidente do então Departamento dos Exportadores de Café da ACS e integrante do Conselho Deliberativo do CECAFÉ, além de representante da ACS no Conselho
de Autoridade Portuária (CAP).
Acompanhado de sua família, Timm, emocionado com a homenagem, destacou “Me sinto
imensamente honrado com a presença de todos que vieram para acompanhar a introdução
do meu quadro nessa importante entidade. Fiz uma investigação sobre a participação de minha família na Associação Comercial de Santos e fiquei surpreso. Já sabia que meu tataravô
tinha sido sócio fundador da Associação, mas pude perceber que tinham passado também
por aqui meu bisavó, meu avô, meu pai e eu, a quinta geração. Me sinto muito honrado”.
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Cecafé realiza
Assembleia Geral
para aprovação das contas
da diretoria e eleição do Conselho
Deliberativo

CRÉDITOS: GABRIEL BARROS

No último dia 25 de abril, o CECAFÉ realizou a Assembleia Geral Ordinária destinada a cumprir as disposições estatutárias
que dispõem sobre a discussão e aprovação do Relatório Anual da Diretoria Executiva e das Demonstrações Financeiras do
exercício de 2017, assim como a aprovação do Orçamento para 2018. A pauta dos trabalhos, em Assuntos Gerais, previa
também a discussão de questões relacionadas à propositura de ação coletiva THC, em razão de cobranças abusivas praticadas
por agentes portuários junto aos exportadores e sobre o posicionamento do CECAFÉ em relação ao FUNRURAL, tendo em
vista a participação conjunta da entidade com o Instituto Pensar Agro (IPA), vinculado à Frente Parlamentar Agropecuária
(FPA). E, finalmente, a eleição pela Assembleia Geral dos integrantes do Conselho Deliberativo, os quais, por eleição indireta,
deveriam eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho, assim como o Conselho Fiscal e Secretário.
Acolhendo o parecer do Conselho Fiscal, da Auditoria externa, e recomendação dos Conselheiros, a Assembleia Geral aprovou
as contas da entidade, com aplicações da ordem de R$ 3.882.402,00. no exercício, com superávit da ordem de R$ 481.662,00,
com elogios à atuação do Diretor Geral, Marcos Mattos, pela atuação destacada junto ao Instituto Pensar Agro (FPA)
Foi aprovado também um Orçamento no valor de R$ 3.795.459,00 para aplicação no exercício de 2018. E, para o biênio
2018/2020, a AGO decidiu pela recondução de todos os membros do Conselho Deliberativo da gestão que se encerrava, assim
como a de novos Conselheiros, os associados Falcafé e Sucafina.
Encerrada a AGO, o novo Conselho Deliberativo reuniu-se para definir o seu comitê Diretor. Após uma série de intervenções
de vários associados, dois deles colocaram os seus nomes à disposição dos Conselheiros para ocupar a Presidência do Conselho – Nelson da Silva Carvalhaes, pleiteando a sua recondução, e Jorge Nicchio, Presidente do CCCV, postulando pela sua
eleição. Não havendo consenso, decidiu-se iniciar o processo eleitoral, que culminou com uma votação de 14x9 votos a favor
da recondução de Carvalhaes. Deste modo, a direção do Conselho Deliberativo ficou assim definida:

Presidente do CD: Nelson da Silva Carvalhaes (Porto de Santos Comércio e Exportação Ltda.)
Vice-Presidente: Flavia Barbosa Paulino da Costa (Exportadora de Café Guaxupé Ltda.)
Secretário: Lucio de Araújo Dias (COOXUPÉ Coop. Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.)
Conselho Fiscal:
• Bernardo Jaramillo (Stockler Comercial e Exportadora Ltda.)
• Jerônimo A. Pereira (Olam Agrícola Ltda.)
• Luiz Otavio Araripe (Valorização Empresa de Café S/A.)
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Plataforma Global do Café: os resultados
de 2017 e os planos para o futuro
O ano de 2017 para o Programa Brasil
da Plataforma Global do Café (GCP)
foi cheio de conquistas. Com o apoio
de nossos 53 membros e dezenas de
parceiros, atingimos o número de 587
técnicos, de mais de 50 instituições,
treinados nas Boas Práticas recomendadas pelo Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC) nos módulos
básico e avançado. A disseminação
de informação entre técnicos também
ganhou força com os excelentes resultados do curso EaD (ensino a distância) Currículo de Sustentabilidade do
Café - Sustentabilidade na Produção
de Café promovido pelo SENAR. Estes profissionais atuam como multiplicadores do conhecimento e tem a
capacidade de alcançar milhares de
produtores em todo o Brasil.
Para auxiliar o trabalho de quem está
no campo, lançamos mais um material
informativo: o Manual de Implementação dos 18 Itens Fundamentais. Ilustrado e de fácil leitura, este material tem
como objetivo guiar o agricultor na melhoria dos principais pontos que levam
a sustentabilidade em sua propriedade.
Os parceiros da GCP também tiveram papel fundamental para os bons
resultados de 2017. A parceria com o
Cecafé no Programa Produtor Informado levou conceitos de informática
e sustentabilidade a 1.220 agricultores e suas famílias; e em Rondônia a
EMATER-RO está implantando com
sucesso a Metodologia de Assistência
Técnica Coletiva (MATC), desenvolvida pela HRNS, onde as famílias passam a receber uma média de 11 visitas
ao ano (mais que o triplo de visitas do
modelo tradicional) isso sem aumentar os custos do serviço de extensão.
E para ilustrar ainda mais o poder da
colaboração e o compromisso de nossos membros e parceiros com a sustentabilidade, compilamos o Catálogo
de Sustentabilidade, lançado durante a
Semana Internacional do Café em BH,
que reuniu 116 iniciativas individuais
de mais de 30 entidades.

Treinamento Avançado no Currículo de Sustentabilidade do Café
(CSC) – Paraguaçu, MG – Maio, 2018

PLANOS PARA O FUTURO & NOVIDADES
O Programa Brasil entra em uma nova fase de desenvolvimento: medir os impactos das práticas
de sustentabilidade recomendadas e disseminadas através de materiais e treinamentos ao longo
dos últimos anos. Para isso, em 2017, foram desenvolvidos de maneira participativa e colaborativa 35 Indicadores de Sustentabilidade. Estes indicadores irão medir os efeitos de nossos esforços a nível de campo através do Aplicativo CSC (CSC App), lançado e amplamente divulgado
no último ano. Os dados disponibilizados pelo CSC App através de 25 relatórios, poderão ser
empregados para a melhoria continua das instituições. Pensando neste processo, o Programa
Brasil da GCP desenvolveu em 2017 um curso e método de implantação do Sistema Interno de
Gestão (SIG), que auxiliará instituições em sua gestão interna e obtenção de resultados.
Para 2018, nossos planos continuam alinhados com a busca da sustentabilidade e melhoria da
cafeicultura brasileira. Iremos focar na medição dos impactos através do aplicativo e melhoria
contínua através do Sistema Interno de Gestão (SIG), usando a sólida base de conhecimento criada pelo Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC), através da manutenção dos treinamentos e
parcerias. Essas ferramentas serão instrumento para a criação de Regiões Sustentáveis, que fortalecerão as origens produtoras de café no país e promoverão a melhoria contínua do setor.
E como nova linha de trabalho, a Plataforma Global do Café (GCP) lança em 2018 as
Iniciativas de Membros, que são ferramentas que incentivam membros a desenvolver iniciativas próprias co-financiadas por parceiros. O Programa Brasil e a GCP atuarão como
articuladores do projeto, aproveitando sua ampla rede de contatos para promover colaboração e multiplicação de esforços através das iniciativas propostas.
Finalizando, faltou mencionar que 2018 começou com a notícia da nomeação de Carlos
Brando para a posição de novo Diretor do Conselho da GCP global. A presença de um brasileiro neste grupo aumenta a visibilidade do país no contexto internacional e nos dá ainda
mais força para realizarmos ações em prol do setor.
Ficou interessado em saber mais sobre essa e outras atividades da Plataforma Global do
Café no Brasil? Entre em contato conosco pelo telefone (19) 3651-3233 e venha colaborar
para um setor cafeeiro mais próspero e sustentável!
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Seminário “Estatísticas
Brasileiras de Café”

No mês de maio, o CNC realizou o
Seminário “Estatísticas Brasileiras
de Café – Aprimoramento Doméstico e Alinhamento Internacional”, no
MAPA, em Brasília (DF), para promover um debate sobre as metodologias adotadas no Brasil para estimar
dados de produção, estoques e consumo de café, visando alcançar alinhamento entre as estatísticas domésticas
e internacionais.
O evento contou com a participação
de todos os representantes da cadeia
produtiva, do Governo Federal, de
renomadas instituições de ensino e
pesquisa, representantes do agro com
passagem relevante pela cafeicultura
e do diretor executivo da Organiza-

ção Internacional do Café (OIC), José
Sette.
Desde setembro de 2016, o assunto vem sendo discutido no âmbito
do Conselho Internacional do Café
e a OIC vem realizando um profundo exame nos dados estatísticos que
publica. No boletim trimestral estatístico de janeiro de 2017, publicado
pela instituição, os volumes produzidos pelos países exportadores foram
revisados, inclusive retroativamente.
Desde essa data, a Organização deixou de publicar os números oficiais
de safra fornecidos pelo governo do
Brasil, estimados pela Conab, mas
também não divulgou claramente a
metodologia empregada para chegar
aos novos números de safra e esto-

ques brasileiros e dos outros países
produtores.
Entre os resultados obtidos pelo Seminário, pode-se destacar o engajamento do setor privado no sentido
de apoiar o Governo Federal a aprimorar as estatísticas geradas, sendo
evidenciado o interesse de criação de
um fórum permanente, no âmbito do
Conselho Deliberativo da Política do
Café (CDPC), para promover o ajuste no quadro de oferta e demanda do
Brasil, com foco inicial na melhoria,
principalmente, dos dados de estoques.
No que tange ao volume armazenado,
o CNC sugeriu a apresentação de um
Projeto de Lei para tornar obrigatória,
em caráter confidencial, a informação
ao Governo dos estoques carregados
por todos os segmentos da cadeia do
agronegócio café.
Também houve comprometimento
dos representantes dos diferentes segmentos da cadeia produtiva em apoiar
a divulgação, junto às suas respectivas bases, da metodologia adotada
pela Conab para estimar as safras
cafeeiras, cuja acurácia surpreendeu
os presentes nos quesitos uso de sensoriamento remoto e tecnologias de
geoprocessamento e tratamentos estatísticos.
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Top 20 - As melhores
cafeterias do Brasil

Interior da Confeitaria

Ernesto Cafés Especiais - Brasília/DF
Inaugurado em Brasília no ano de 2011, o Ernesto Cafés Especiais
foi idealizado pela fundadora Juliana Pedro como um espaço que
combina descontração e aconchego, privilegiando o serviço de cafés
especiais, coisa de que não se falava muito em Brasília na época,
passando por seleção dos grãos com torrefações de outros estados,
preparo e apresentação ao cliente final.
Com um ano de existência, o café começou a se tornar conhecido
na cidade e passou a acolher eventos, feiras e exposições. Ao fim de
2013, nasceu a Livraria do Desassossego, uma pequena livraria no
mezanino da casa, focada na produção editorial independente local
e nacional. Já, em 2015, seguindo a busca por oferecer novas e boas
experiências ao nosso público, a casa passou a produzir os próprios
pães - focando em pães artesanais, de fermentação natural e lenta,
elaborados diariamente com ingredientes selecionados.
Em 2017, com a entrada dos sócios Pedro Meira e Victor Parucker, a
casa ganha fôlego para seguir a busca por oferecer uma experiência
cada vez mais diversa e humanizada em um espaço de convívio social
rico e plural.
A loja do Ernesto Cafés Especiais está localizada na SQS, quadra
115, Bloco C 14 - Asa Sul, em Brasília/DF.
CRÉDITOS: ANTÚRIA VIOTTO

