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Se um bom dia sempre co-
meça com um bom café,
comomuita gente diz, falar
da bebida é fundamental.
Nesse espírito, o tradicio-
nal Seminário Internacio-
naldeCafédeSantos chega
à sua 23a edição nos dias 11
e 12 de maio, no Sofitel Je-
quitimar,emGuarujá.
Realizado pela Associa-

ção Comercial de Santos
(ACS), o seminário nesta
edição terá o tema central
Café. O Quanto o Brasil
Está Preparado? Esse é o
ponto de partida para de-
bater as condições climáti-
cas, a logística e a sustenta-
bilidade voltadas ao âmbi-
to cafeeiro.

NÚMEROSDOTRADE

Segundo relatório da Ceca-
fé—ConselhodosExporta-
dores de Café do Brasil –,
em 2021, no período de ja-
neiro a setembro, a receita
cambial gerada pela expor-
tação dos cafés brasileiros
foideUS$4,17bilhões.
Ainda segundo o relató-

rio da Cecafé, os principais
tipos de grãos comprados

pelomundogeraramresul-
tados promissores para a
exportaçãonacional.
Aindanoanopassado,se-

gundo relatório da Empre-
sa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa),
foram exportadas pouco
mais de 30 milhões de sa-
casdecafépeloBrasil.
O tipo mais popular que

ganhou omundo foi o ará-
bica (80,1% do volume ex-

portado, com23,8milhões
de sacas); na sequência,
veio o conilon (10,1% e 3
milhões de sacas); depois,
o café solúvel (9,7% e 2,9
milhõesde sacas); porúlti-
mo, o café torrado e moí-
do, com32,6mil sacas, cor-
respondendo a 0,1% das
exportações.
As inscrições podem ser

realizadasemwww.semina-
riocafesantos.com.br.

SemináriodoCaféestá
cominscriçõesabertas
Tradicional evento da Associação Comercial de Santos será emmaio

PROGRAMAÇÃO
❚ PalestradeMichelleBurns
(vice-presidentedaGlobal
CoffeeTeaandCocoa,da
StarbucksCoffeeCompany)

❚ PalestraCenárioMacroeco-
nômico, comSandroMazerino
Sobral (headdeMercadoseTradin-
gsdoBancoSantanderBrasil)

❚ PainelOBrasil estábem-posicio-
nadonacadeiamundialde café?,
comTrishulMandana (diretor-
executivodaVolcafé), EdwardA.
Esteve (chief carbonofficer and
headof coffeedivisionof ECOM
Agroindustrial) eDavidNeumann
(CEONKG).Moderador: Carlos
AlbertoF. Santana Jr. (EISA)

❚ PalestraUmnovoolharpara
após-colheitanumcenáriode
mudançasclimáticas, com
FlávioMeiraBorém (professorda
UniversidadeFederal de Lavras)

❚ PalestraCenárioMundial, com
Elber Justo (diretor-presidenteMSC)

❚ PainelBalançodecarbonona
cafeiculturacomboaspráticas
agrícolas, comRenatoRamalho
(cofundadoreCEOdaKPTL),
CarlosEduardoPellegrinoCerri
(Esalq/USP), Silvia Pizzol (Cecafé) e
RenataFragosoPotenza (coordena-
doradeProjetos deClimaeEmis-
sõesno Imaflora).Moderadora
FláviaBarbosadaCosta (Cecafé)

O Seminário Internacional de Café de Santos vai debater o clima, a logística e a sustentabilidade no País
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