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A agricultura do café no Brasil tem como forte característica a bienalidade, que consiste na alternância entre colheitas
mais produtivas e menos produtivas ano a ano.
Para contextualização do cenário, vale lembrar que o atual ano (2011), é o de menor produtividade para os
cafeicultores do País, dessa forma, 2012 será um ano bastante produtivo para esse segmento agrícola.
O Brasil continua sendo de longe o maior produtor mundial de café, com participação superior a 36 % da produção
mundial do grão.
No que tange o consumo interno de café, o mesmo no País já é considerado bastante elevado, dessa forma, as
oscilações na evolução dessa variável são mínimas, mesmo diante de cenários mais otimistas.
Vale lembrar que em 2010 o consumo interno ficou praticamente estagnado frente ao ano anterior, com evolução
que não superou 1 %. Entidades ligadas ao setor (ABIC, Ministério da Agricultura, DCAF), estimam aumento superior
a 6,28 % desta variável em 2011.
No que tange o mercado externo, o País representa importante papel sendo o maior exportador mundial de café e
este ano, mesmo com tímido incremento no volume exportado, nos primeiros nove meses do ano quando comparado
ao mesmo período de 2010.
Seguindo a mesma base de comparação, as receitas sobre exportações tiveram um aumento extremamente vigoroso
(66,56 %) no período, conseqüência da valorização do preço do café (verde) neste ano de 2011.
Alguns sinalizadores, como o desempenho do segmento de café entre janeiro e setembro de 2011 já apontam para
mais um ano favorável ao setor (mesmo diante de uma produtividade mais baixa), impulsionando os investimentos
tanto das indústrias quanto dos cafeicultores.
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