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1. Associação Hanns R. Neumann Stiftung do Brasil (AHRNSB) 

- Quem é a AHRNSB e qual sua missão? 

- Rede HRNS 

- Trabalho no Brasil e parceiros doadores em 2013 

- Conceito do trabalho 

2. Estado da arte da cafeicultura familiar no Brasil 

3. Resultados alcançados e conhecimentos aprendidos no trabalho de campo. 

 

Conteúdo 
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(1) Associação Hanns R. Neumann Stiftung do Brasil (AHRNSB) 
Uma entidade membro da rede Hanns R. Neumann Stiftung 



4 

Nov 2013 

(1) AHRNSB em 2013 
Abrangência no Brasil e parceiros doadores 

# Dados gerais (2013) 
 

- № famílias produtoras café cadastradas: 3.256 

- № grupos de comunidades criados: 118 grupos de 165 comunidades 

- Área total das propriedades: 42.917 hectares 

- Área total de café das propriedades: 9.868 hectares 

- Produção total estimada: 296.000 sacas beneficiadas 60 Kg   
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(2) Estado da arte da cafeicultura familiar no Brasil 
Dimensão e características 

Dados da cafeicultura no Brasil 

#  85% cafeicultores no Brasil são familiares 

#  80% destes tem menos de 20 hectares de café 

#  Responsáveis por 38% da produção nacional 

#  Participação da cafeicultura familiar na produção  

mundial: 70 a 80% 

Dados dos cafeicultores apoiados pela AHRNSB 

-  98% dos cafeicultores tem até 10 hectares café. 85% tem 

menos de 5 hectares de café. 

- 72% produz menos de 100 sacas beneficiadas de 60 Kg 

de café (média 41 sacas). 23% tem de 101 a 200 sacas 

(média 155 sacas). 

- 98% tem renda oriunda da cafeicultura inferior a R$ 

10.000/ano. 
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AUMENTAR RENDA ECONÔMICA  

Acesso a tecnologias 
de produção 

Acesso a mercado escala 

 
Aumentar produtividade 

 

Diminuir custo de produção
 

Apoio técnico 
orientado 

Acesso ao mercado 

 

Melhoria qualidade do café 

 

Agregação de valor ao produto
 

Acesso a 
tecnologias de 
colheita e pós-
colheita 

Infraestrutura 
adequada para 
pós-colheita 

Conhecimento da 
qualidade do café 

Comercialização 
coletiva de café 

Compra coletiva 
de insumos 

- Diferenciação 
- Certificação 

Aumentar eficiência do 
sistema agroecológico 

Não conhece a 
qualidade produzida. 
Comprador é quem 
indica a qualidade. 

Escala produção 
individual pequena 
Dificuldade de obter 
bons preços 

Poucos produtores 
acessando 

Infraestrutura de 
secagem inadequada 
e mal dimensionada 

Modelo ATER 
limitado 

Baixo acesso 
a tecnologias 

Demanda ind. 
de insumos 
pequena. 
Compra caro 

Crédito para 
vender o café na 

época + adequada 

Estratégias Desafio do produtor 

Baixa 
eficiência do 
sistema 

Produtor 
descapitalizado e 
com informação 
limitada das 
fontes de crédito 

Crédito para 
comprar insumos 
na época correta 

Desestimulo para 
produzir qualidade. 
Mercado local não 
paga por qualidade 

Aumentar organização local dos 
produtores familiares 

Influência MERCADO Políticas de apoio 

(2) Estado da arte da cafeicultura familiar no Brasil 
Desafios e estratégias necessárias  
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(3) Projetos da AHRNSB 
Conhecimento aprendido com base nos resultados alcançados  

Aumento de produtividade lavouras  

ATER Coletiva Diminuição do custo de produção 

É possível aumentar a produtividade da cafeicultura familiar com modelos de assistência coletiva. 
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(3) Projetos da AHRNSB 
Conhecimento aprendido com base nos resultados alcançados  

Comercialização coletiva de café 

O acesso a mercados de escala pelos cafeicultores familiares para comprar ou vender coletivamente só é 

possível através da organização local dos produtores.  

Grupo Comunitário / 
associação 

№ 
produtores 

№ sacas 
vendidas 

Preço 
recebido 
(R$/saca) 

Preço de 
referência local 

(R$/saca) 
Comprador 

Associação dos Moradores dos 
Machados -  Perdões 

07 1100 304,00 295,00 
F.M. Armazéns 
Gerais 

Associação Paiolinho - Lambari 07 720 270,00 255,00 Corretor Varginha 

Associação dos Agricultores 
Familiares de Santo Antônio do 
Amparo (AFASA) 

18 261 540,00 270,00 
Atlas Coffee 
Importers 

Grupo Comunitário Calogi (GC 
Calogi) – Sto. Antônio do 
Amparo 

07 320 290,00 220,00 
INTERAMERICAN 
COFFEE 

GC Calogi + AFASA  25 305 217,00 190,00 
Stockler Comercial e 
Exportadora Ltda. 

Total 64 2.706 324,20 246,00  

Valor total comercializado: R$ 817.925,00.                         R$ 100.205,00 a mais que o mercado local. Um ganho 
médio de R$ 1.566,00 por produtor. 
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OBRIGADO! 

WWW.HRNSTIFTUNG.ORG 


