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RESUMO 

 

O Brasil é um dos maiores países em produção de café, e esta atividade econômica foi por 

muitos anos a principal atividade na economia brasileira, logo, a indústria de torrefação e 

moagem de café é importante para o desenvolvimento econômico do país, pois além de 

possibilitar um significativo número de trabalhadores em atuação na referida atividade, mesmo 

que em proporções inferiores as existentes em seu auge, foi um forte elemento para o 

surgimento da indústria nacional. O objetivo deste trabalho é descrever as contribuições 

socioeconômicas da atuação da empresa Santa Clara para São Miguel/RN e os impactos 

decorrentes de sua transferência para Natal. Para alcançar os nossos objetivos, a nossa 

metodologia pautou-se em um estudo bibliográfico, juntamente com uma pesquisa de campo 

através de entrevistas estruturadas para os ex-funcionários da empresa na cidade de São 

Miguel/RN e para o Presidente do Grupo 3Corações. Esta pesquisa é fundamentada numa 

abordagem qualiquantitativa e assume um caráter descritivo e exploratório. Justifica-se a 

escolha da cidade de São Miguel pelo fato da mesma ter sido o local onde surgiu um dos 

primeiros empreendimentos da empresa 3Corações, hoje representando a maior empresa de 

café do Brasil, que tem 25 marcas de café entre elas o Café Santa Clara. Com a pesquisa foi 

possível identificar os efeitos que o fechamento causou para a cidade de São Miguel, uma perca 

significativa de geração de emprego e renda no município e para os ex-trabalhadores, no qual 

a maioria ficou desempregado.  

 

Palavras-Chave: Cafeicultura. Economia Cafeeira. Café Santa Clara. Grupo 3 Corações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

Brazil is one of the largest coffee producing countries, and for many years this economic 

activity has been the main one in the Brazilian economy. Therefore, the coffee roasting and 

milling industry is important for the economic development of the country, since, in addition 

to enabling a significant number of workers to work in this activity, even if in lower proportions 

than those existing at its peak, it was a strong element for the emergence of the national industry. 

The aim of this assignment is to describe the socioeconomic contributions of the Santa Clara 

company to São Miguel/RN and the impacts resulting from its transfer to Natal. In order to 

achieve our goals, our methodology was based on a bibliographic study, together with a field 

survey through interviews structured for the former employees of the company in the city of 

São Miguel/RN and for the President of the 3Corações Group. This research is based on a 

qualiquantitative approach and assumes a descriptive and exploratory character. The choice of 

the city of São Miguel is justified by the fact that it was the place where one of the first 

enterprises of the company 3Corações appeared, today representing the largest coffee company 

in Brazil, which has 25 brands of coffee among them the Café Santa Clara. With the research it 

was possible to identify the effects that the closure caused for the city of São Miguel, a 

significant loss of employment and income generation in the municipality and for former 

workers, in which most became unemployed.  

 

Keywords: Coffee Production. Coffee Economy. Café Santa Clara. 3 Corações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O GRUPO 3CORAÇÕES, que inicia a sua história com o Café Nossa Senhora de 

Fatima, que em 1985 passa a se chamar Café Santa Clara nasceu na cidade de São Miguel 

interior do Rio Grande do Norte, na época localizada na Rua José Augusto. Foi fundado por 

João Alves de Lima. A empresa atua neste mercado há 60 ANOS, iniciando sua atividade no 

ano de 1959, no campo de torrefação, empacotamento e venda de café (AMORIM, 2016). 

Logo o Café Santa Clara ficou popular, a marca cresceu e em 1988 foi implantada o 

primeiro Centro de Vendas e Distribuição na cidade de Mossoró/RN. No ano de 1990 foi 

instalado em Eusébio Ceará, um moderno parque industrial. No ano de 2002 o Café foi eleito 

nº 1 do Norte e Nordeste do Brasil (CAFÉ SANTA CLARA, 2018). 

Assim, este trabalho procura compreender os efeitos socioeconômicos da atividade de       

torrefação e moagem de café na cidade de São Miguel/RN, procurando encontrar respostas para 

os seguintes questionamentos: Quais foram os efeitos socioeconômicos para a cidade de São 

Miguel da existência desta fábrica em seu território? Quais foram as implicações 

socioeconômicas para São Miguel/RN após o fechamento da fábrica? 

Objetivamos, de forma geral, descrever as contribuições socioeconômicas da atuação 

da empresa Santa Clara para São Miguel/RN e os impactos decorrentes de sua transferência 

para Natal e, de forma específica, descrever os aspectos históricos da trajetória do Café Santa 

Clara; Identificar os efeitos da atuação da empresa Santa Clara no município de São Miguel/RN 

e; Explicar os motivos do fechamento da fábrica e os efeitos socioeconômicos para o município 

de São Miguel/RN. 

Esta pesquisa é fundamentada numa abordagem quali-quantitativa que para 

Goldenberg (1997 p. 62): “[...] permite que o pesquisador faça um cruzamento de suas 

conclusões de modo ater maior confiança de um procedimento específico ou de uma situação 

particular[...]” podemos deduzir com essa definição que a metodologia se preocupa com dados 

matemáticos, o estudo foi comtemplado com quantificação dos dados e com a qualificação dos 

fatos observados estudando assim fenômenos sociais na qual apoia-se esta pesquisa. 

Este trabalho assume um caráter descritivo e exploratório. O estudo descritivo 

descreve os fatos e fenômenos de uma delimitada realidade. Neste contexto o estudo descritivo 

expõe as características de uma determinada população ou fenômenos, com técnicas de coleta 

de dados (TRIVINÕS, 1987) 

As pesquisas exploratórias têm como objetivo criar uma maior familiaridade com o 

problema, a fim de torná-lo mais esclarecedor GIL (2010). Na maioria dos casos, essas 
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pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a 

compreensão" (SELLTIZ, 1967, p. 63). 

Esta pesquisa se embasa nos procedimentos técnico bibliográfico e estudo de caso. De 

acordo com Gil (1994, p. 71), “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato 

de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente”. Qualquer trabalho científico tem que ter uma base 

bibliográfica. 

Os instrumentos de coleta de dados foram as entrevistas e a revisão de literatura. As 

entrevistas foram aplicadas a alguns ex-trabalhadores da fábrica do Café Santa Clara no 

município de São Miguel, foram entrevistados 10 pessoas de vários cargos diferentes para uma 

melhor análise, e uma entrevista ao Presidente do Grupo 3corações. 

As ideias foram construídas a partir da experiência do trabalho de campo e da análise 

dos dados obtidos para melhor compreender a importância que teve a fábrica do café Santa 

Clara na cidade de São Miguel, utilizamos como instrumento de captura de dados, entrevistas 

semiestruturadas, com ex-funcionários da fábrica e um questionário com o próprio proprietário. 

A coleta de dados deve ser planejada com antecedência para se obter resultados úteis, a 

entrevista não é uma simples conversa, é uma conversa orientada com um objetivo definido 

para a captação de dados para alcançar os objetivos desejáveis. Para conseguir os resultados 

almejados, as entrevistas foram gravadas e em seguida transcritas. A temporalidade que foi 

utilizada nesta pesquisa será a longitudinal retro pró, tendo em vista que, o período estudado 

será a partir do ano de regimento desta atividade na cidade de São Miguel/RN, até o ano de 

2000. Compreendendo os seus benefícios para o município 

A partir das entrevistas, com os ex-funcionários, obtivemos algumas informações, no 

qual os entrevistados apresentaram o cargo que ocupavam, o ano de entrada na empresa, o 

significado da empresa em suas vidas e os impactos causados após o fechamento. E com o 

questionário aplicado ao proprietário da empresa, conseguimos compreender os motivos que 

levaram o deslocamento da fábrica, bem como os desdobramentos para a própria empresa com 

esse deslocamento.  

A realização desta pesquisa se justifica pela importância da indústria de torrefação e 

moagem de café na economia brasileira. Justifica também a escolha da cidade de São Miguel, 

localizada no Semiárido, interior do Rio Grande do Norte, pelo fato da mesma ter sido o local 

onde surgiu um dos primeiros empreendimentos da família Rufino, hoje representada a maior 

empresa de café do Brasil, que tem 25 marcas de café entre elas o Café Santa Clara. 
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Esta pesquisa torna-se importante por disponibilizar um banco de informações que foi 

obtido mediante aplicação de entrevista nas famílias que foram beneficiadas pela fábrica na 

comunidade, como também aos representantes da família que começou com uma pequena 

fábrica e hoje representa a maior empresa de café do Brasil. Todas essas informações que foram 

capturadas poderão servir como instrumentos de se pensar melhor nesta região.  

O café é um dos produtos mais vendidos e consumidos no mundo, o Brasil possui um 

mercado gigantesco de café torrado e moído. Este estudo está divido em três partes, a primeira 

parte desta pesquisa procurou-se descrever sucintamente a história do café e mostrar a 

importância que essa bebida teve no Brasil. Na segunda parte foi abordada a história da empresa 

3corações que iniciou na cidade de São Miguel/RN. Na terceira parte apresentamos a análise 

das respostas da entrevista dos ex-trabalhadores da fábrica quando a empresa ainda estava 

localizada na Serra, e a entrevista do Presidente do Grupo 3corações Pedro Lima.  
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2 TRAGETÓRIA HISTÓRICA DA ECONOMIA CAFEEIRA NO BRASIL   

 

Tendo em vista a considerável importância que a atividade cafeeira teve para a 

economia brasileira durantes muitos anos, apresento uma discussão acerca do histórico da 

implementação e ampliação da atividade cafeeira no território brasileiro, destacando a 

importância do Café Santa Clara em seu município de origem, São Miguel/RN.  

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A ECONOMIA CAFEEIRA NO BRASIL 

 

Não há data específica de quando o café foi introduzido no Brasil, consideram que essa 

planta foi implantada no Pará em 1727 e depois foi fixada no Rio de Janeiro em 1770 

(ALBUQUERQUE E NICOL, 1987). 

O café que já foi introduzido no Brasil desde o começo do século XVII, era cultivado 

somente para o consumo local. No final deste século o café assume uma grande importância na 

economia do Brasil, o grande produtor desse período era a colônia francesa do Haiti, por causa 

de desorganização acabou dando espaço para que o Brasil assumisse o café como um produto 

de exportação no qual a bebida estava na moda (FURTADO, 2007). 

Durante o primeiro decênio da Independência era o terceiro produto de exportação, na 

sua frente estavam o algodão e o ouro, que mesmo decadentes ainda eram importantes para o 

mercado internacional.  “O café rendia então 18% do valor total das exportações brasileiras. 

Nos dois decênios seguintes, passou para o primeiro lugar, com mais de 40% das exportações” 

(MORAES, 2005, p. 56).  

O café foi plantado no Rio de Janeiro 43 anos após ser implantado no Pará, o mesmo 

percorreu toda costa marítima até encontrar um bom habitat, o melhor lugar detectado foi a 

capital do país devido as condições climáticas. No começo as produções do café eram pequenas 

(BACHA 2012). “No Rio de Janeiro, o café inicia-se com cultura doméstica, nas montanhas 

que incluem a Tijuca e o Corcovado, passando por algumas escalas até chegar ao latifúndio” 

(LAPA, 1983, p. 25).  

No Rio de Janeiro, com a desagregação da economia mineira, permitiu-se que o café 

aproveitasse os recursos que preexistiram desta economia. Foi utilizado a mão de obra que tinha 

em bastante abundância, sua localização solucionava o problema do transporte pois tinham 

mulas em abundância. A mão de obra utilizada foi a escrava, com uma capitalização baseada 

na utilização do fator terra (FURTADO, 2007). 

O período de 1811 e 1870 foi uma fase de expansão da cafeicultura no Vale da Paraíba, 
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polarizada na cidade de Vassouras-RJ, que ficava a apenas 4 horas do Rio de Janeiro. O café 

expandiu-se rapidamente, o Brasil se tornou um grande produtor mundial de café. Em 1815 o 

Brasil produzia mais café do que consumia, de 1860 a 1869 o cultivo do café se espalhou 

rapidamente e já produzia-se 49,07% do total mundial de café (BACHA, 2012). 

Prado (1945, p. 166), esclarece um dos fatores responsáveis pela grande expansão da 

economia cafeeira: 

 

Mas não tardará que as esplêndidas possibilidades naturais do Brasil, tanto em clima 

como em solos favoráveis, se aproveitem em favor de um produto que rapidamente 

ganhava terreno na cotação do comércio internacional. É preciso lembrar aqui um 

fator que particularmente estimulará a produção brasileira. É a libertação e 

desenvolvimento do mercado norte-americano.  

 

Além do grande aumento da demanda mundial do café, principalmente na Europa e 

EUA onde utilizavam essa bebida como estimulante, a boa adaptação desta planta no Rio de 

Janeiro impulsionou essa expansão (FURTADO, 2007).  

O vale da Paraíba no ano de 1860 produzia 78% de café, enquanto São Paulo produzia 

somente 12% e Minas 8%. Realidade essa que logo mudaria com o aumento rápido da produção 

cafeeira em São Paulo (LAPA, 1983). 

O Censo Demográfico de 1872 indica que no Brasil tinham 1.5 milhões de escravos. 

Tinha uma taxa de mortalidade maior que a natalidade, por causa das péssimas condições de 

vida dos escravos, tinha tendência assim de diminuir a quantidade de escravos no país. Sem 

possibilidades de imigração africana, cogitou-se a ideia de importar mão de obra asiática. A 

produção escravista durou até 1880, em 1850 a Lei Eusébio proibiu o trafego de navios 

negreiros para o Brasil, consequentemente elevou-se o preço médio do escravo (FURTADO, 

2007; MORAES, 2005). 

Nos EUA a importação de mão de obra asiática foi um sucesso. No Brasil não obteve 

tanto êxito, o governo patrocinava o transporte, instalação e manutenção, mas sempre que o 

governo parava de investir, a economia desacelerava e acabava tornando uma economia de 

subsistência. O governo sozinho não conseguiria solucionar o problema, em 1842 a classe 

dirigente da economia cafeeira resolveu buscar as soluções, alguns fazendeiros foram a Europa 

contratar imigrantes. O Governo europeu logo interviu, alegando que o governo brasileiro 

sustentava os imigrantes em um regime de escravidão disfarçada. Assim a partir dos anos 1860 

é introduzido um sistema misto, a tarefa do colono era cuidar de uma quantidade específica de 

pés de café, e assim recebia um salário monetário anual (FURTADO, 2007). 
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Outro problema a ser resolvido eram os custos da viagem, no ano de 1870 o governo 

imperial resolveu arcar com os custos de transporte dos imigrantes. Os fazendeiros só se 

preocupavam em cuidar dos colonos durante o primeiro ano de estadia, sendo que os salários 

dos imigrantes eram anuais, sendo assim mais atrativo a imigração europeia (FURTADO, 2007).  

 

Estava, portanto, lançadas as bases para a formação da grande corrente migratória que 

tornaria possível a expansão da produção cafeeira no estado de São Paulo. O número 

de imigrantes europeus que entram nesse estado sobe de 13 mil, nos anos de 1870, 

para 184 mil no decênio seguinte e 609 mil no ultimo decênio do século. O total para 

o último quartel do século XIX foi 803 mil, sendo 577 mil provenientes da Itália 

(FURTADO, 2007, p. 188). 

 

No último quartel do século XIX ocorreu uma grande migração nordestina para a 

região amazônica. A borracha que era produzida nessa região estava prestes a se tornar um 

produto em potencial para e economia mundial. Na região cafeeira o problema de mão de obra 

ainda existia, sendo que enquanto os imigrantes tinham auxílio do governo os nordestinos 

arcavam com todo o custo de deslocamento para a Amazônia. Como os custos desse 

deslocamento eram altos, os nordestinos acabavam endividados, e com condições de trabalhos 

precárias, o índice de mortalidade dessa região eram exorbitantes, “Amazônia consistiu 

basicamente em um enorme desgaste humano em uma etapa em que o problema fundamental 

da economia brasileira era aumentar a oferta de mão-de-obra.” (FURTADO, 2007, p.197). 

O período de 1871 a 1896 foi a fase em que o café se expandiu no Planalto de São 

Paulo com pouco estímulo do governo e com pouca inovação tecnológica o café alastrou-se 

nessa região. Essa cafeicultura ainda estava baseada em mão de obra escrava (BACHA, 2012).  

O Rio de Janeiro perde a hegemonia da cafeicultura nacional, no qual as principais 

causas foram: “dependência de mão de obra escrava, sendo que ocorreu crescente escassez 

desse tipo de mão de obra a partir de 1850; pouca disponibilidade de terras para possibilitar a 

expansão da cafeicultura; e esgotamento físico das áreas plantadas com cafeeiros” (BACHA, 

2012).  

Bacha (2012, p.130), também relata os fatores da expansão acelerada do café no estado 

de São Paulo:  

 

As causas da expansão mais acelerada da cafeicultura em São Paulo foram: 

transferência de capitais da Lavoura de cana-de-açúcar para lavoura cafeeira; maior 

rentabilidade da cafeicultura em relação a cultura da cana-de-açúcar; ampliação da 

malha Ferroviária, principalmente com o término da ferrovia Santos-Jundiaí em 1867 

e a construção de ferrovias a ela interligadas; uso de mão de obra assalariada; em boas 

condições edafoclimáticas existentes para o plantio de cafeeiros no oeste paulista, 

associadas à disponibilidade abundante de terras. As duas últimas causas citadas 



16 

 

 
 

permitiram a cafeicultura ter maior desempenho São Paulo.  

 

Esse deslocamento geográfico que aconteceu com a economia cafeeira causou um 

grande crescimento de produção. Ao chegar em São Paulo a mão de obra escrava passou a ser 

assalariada, os cafezais conhecem a mecanização, o deslocamento facilitado por estradas de 

ferros e a comercialização relativamente avançado possibilita esse aumento acelerado da 

produção de café (SILVA, 1976).  

O fim da escravidão era visto como prejuízo para a maioria dos fazendeiros, “a 

abolição do trabalho servil assume as proporções de uma ‘hecatombe social’”. A libertação do 

trabalho escravo ocasionou em uma redistribuição em favor da mão de obra, em algumas 

regiões foi necessário oferecer um salário relativamente alto, em outras regiões ocorreu um 

refúgio para terras abandonadas, onde se transformou em uma economia de subsistência 

(FURTADO, 2007, p. 198).  

Em um espaço relativamente curto de tempo o café passou para o produto principal da 

economia brasileira. A economia cafeeira formou-se em condições distintas, desde a sua 

gestação esteve com uma equipe de pessoas de experiência comercial. Os interesses da 

produção com o mercado sempre estiveram entrelaçados (FURTADO, 2007).  

Do ano de 1871 a 1896 o preço do café estava alto, justificado pelo fato da demanda 

mundial de café ser maior que a oferta, e com a diminuição das lavouras de café em outros 

países o Brasil teve vantagens no comércio mundial. Na segunda metade do século XIX ocorreu 

um aumento significativo da produção cafeeira, possibilitando o aumento da renda na economia 

do Brasil. (BACHA, 1988; ALBUQUERQUE E NICOLAU, 1987, p.167) 

O café já era a principal receita cambial do país e teve um aumento da exportação 

considerável em relação a outros produtos. Em 1860-1869 este artigo já exportava 45,87% 

enquanto eram exportados 12,34% de açúcar por década. Em 1900-1909 eram exportados 53,16% 

de café, 1,55% de açúcar e 25,62% de borracha (IBGE, 1990). 

 

Um aumento de 214 por cento do quantum das exportações acompanhado de uma 

melhora de 58 por cento na relação de preços do intercâmbio significa um incremento 

de 396 por cento na renda real gerada pelo setor exportador. (FURTADO, 2007 p. 206). 

  

Em 1893 a produção de café ultrapassava o consumo mundial. Neste ano nos Estados 

Unidos aconteceu uma séria depressão econômica. O “pânico”, acarretando uma rápida 

diminuição nos preços do café (SILVA, 1976). Era inevitável esse crescimento acelerado da 

oferta de café, “não em função do crescimento da procura, mas sim da disponibilidade de mão 
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de obra e terras subocupadas, e da vantagem relativa que apresentasse esse artigo de 

exportação”. (FURTADO, 2007, p.178)  

Nos anos de 1897 a 1929 foi o período da expansão acelerada e desordenada da 

cafeicultura. Ocorreu um enorme crescimento da produção de café, gerando assim uma crise de 

superprodução (BACHA, 2012). 

Acontecendo assim o problema da superprodução. A burguesia brasileira consegue 

diminuir os efeitos da baixa dos preços com a política inflacionária e a desvalorização da moeda 

acompanhada com a inflação. Logo em diante esse mecanismo mostra-se incapaz de amortecer 

os efeitos da queda dos preços (SILVA, 1976). 

As autoridades púbicas resolveram adotar a política de controlar a entrada de café nos 

portos e adotou uma política bem parecida da garantia de preços mínimos. Eles decidiram 

comprar excedentes desse produto a um certo preço e depois vender no mercado quando 

diminuíssem a produção de café e tivesse um aumento significativo do consumo (SIMONSEN, 

1938; DELFIN, 1981). 

Em fevereiro de 1906, a burguesia brasileira de café, reunir-se em Taubaté- SP para 

definir a política de defesa do café. Furtado (2007, p. 253) resume os objetivos desta política:  

 

a) com o fim de restabelecer o equilíbrio entre oferta e procura de café, o governo 

interviria no mercado para comprar os excedentes; b) o financiamento dessas compras 

se faria com empréstimos estrangeiros; c) o serviço desses empréstimos seria coberto 

com um novo imposto cobrado em ouro sobre cada saca de café exportada; d) a fim 

de solucionar o problema mais a longo prazo, os governos dos Estados produtores 

deveriam desencorajar a expansão das plantações.  

 

A valorização foi posta em prática, sem nenhum apoio federal ou estadual, com 

empréstimos estrangeiros a política foi aplicada no Estado de São Paulo. O principal resultado 

da valorização foi o avanço do desenvolvimento capitalista (SILVA, 1976).  

O plano de valorização nos anos de 1906, 1917 e 1921 funcionaram plenamente, 

atingindo assim ótimos resultados. Consequentemente no ano de 1922 o governo elaborou uma 

“política de defesa” do café. No ano de 1924 inicia-se esta política com responsabilidade de 

execução para o governo de São Paulo (CANO, 2012). 

A crise de 1929 teve um impacto significativo na economia cafeeira, provocada pela 

quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Com a Grande Depressão muitos fazendeiros 

venderam suas fazendas ou entregaram aos seus credores, deixando assim de produzir café 

(LAPA, 1998, p. 49).  

Furtado (1981, p. 152) relata sobre o período da Grande Depressão: 
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A crise de superprodução do café, sucedida pela Grande Depressão, em outubro de 

1929, marcou o início de uma nova fase da economia brasileira, que se caracterizou 

pela maior intervenção do Estado na economia e acelerado crescimento econômico. 

[...]. O Governo passou a intervir diretamente no mercado cafeeiro, adotando o plano 

de sustentação do preço do café em 1931; para tanto, passou a adquirir os estoques 

excedentes e a destruir o café de má qualidade, liberando o de maior procura no 

mercado mundial. [...]. O volume de café exportado, na realidade, pouco diminuiu 

com a Grande Depressão, mas a queda do preço reduziu a receita de exportação, o que 

restringiu as relações de troca. […]. 

  

 A Grande Depressão antecipou uma crise cafeeira que deveria acontecer no 

Brasil. Ocorreu um aumento acelerado da produção de café e mesmo com as medidas de 

valorização, os estoques de café foram aumentando “em 1929, os estoques de café 

correspondiam a 10% do PIB do Brasil” (BACHA, 1988, p. 134). 

 O Governo Federal tomou três medidas destaca Bacha (1988, p.148): 

 

1. Contingenciamento no escoamento da produção de café através do estabelecimento 

de três tipos de quotas: a de exportação, a de retenção e a de sacrifício. A primeira 

tinha imediato acesso aos portos de exportação. A segunda parcela da produção tinha 

de ser retida no interior do país até a sua liberação para exportação. E a terceira parcela 

da produção tinha que ser vendida ao governo a um preço abaixo do custo de produção; 

2. Os estoques adquiridos pelo governo federal deveriam ser incinerados; 3. Foi 

estabelecido imediatamente (em 1931) o imposto sobre novos plantios de cafeeiros, 

os quais foram proibidos de 1932 até o final de junho de 1943.  

 

Os maiores estoques de café foram de 1927 a 1929, pelo forte incentivo e entrada de 

capitais estrangeiros causando uma das maiores crises que o Brasil teve. Parecia um absurdo 

comprar café para depois destruí-lo, não tinha como incentivar o produtor a não colher. O 

governo comprou parte do café e queimou para se obter o equilíbrio entre oferta e demanda do 

mercado de café (FURTADO, 2007, p. 267). 

Decidiu-se queimar os excedentes da produção, o governo queimou 78 milhões de 

sacas de café em um período de tempo de pouco mais que uma década, de 1929 a 1944 foi o 

período em que a as lavouras cafeeiras sofreram a mais grave e prolongada crise (LAPA, 1998, 

p. 53).  

A valorização é o auge do período cafeeiro, essa política, o capital estrangeiro e a 

economia cafeeira tomam rumos determinante durante este período. A valorização não é um 

obstáculo ao desenvolvimento capitalista do Brasil, e sim um apoio a este desenvolvimento. 

(SILVA, 1976, p.63). 

 

Na economia tipicamente exportadora de matérias-primas a concorrência entre 

produtores internos e importadores era quase inexistente. As flutuações na taxa 

cambial comprimiam a procura de um ou de outro setor, mas não determinavam 
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modificações estruturais na oferta. Ao começarem a concorrer os dois setores, as 

modificações na taxa cambial passaram a ter repercussões demasiado sérias para que 

fossem abandonadas às contigências do momento (FURTADO, 2007, p. 284). 

 

Com a crise 1929 a economia cafeeira perde em 50% de sua potência. Os 

investimentos do café acabaram sendo transferidos para outros meios de produção, como o 

algodão. A economia brasileira se estabeleceu de forma rápida e estável, pois a produção 

industrial cresceu em torno 50% e a produção primária em 40% (FURTADO, 2007).  

 

2.2 A IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA DO CAFÉ PARA O BRASIL 

 

A atividade cafeeira foi por muitos anos a principal atividade econômica em território 

brasileiro, contribuindo para o crescimento econômico do Brasil e uma das principais 

responsáveis para a formação do estoque de capital que proporcionou o período de crescimento 

da indústria nacional.  

No fim do século XVIII, o Brasil enfrentava uma crise econômica. A cana de açúcar e 

o ouro não apresentavam tanta lucratividade, a renda per capita calculou-se em torno de 50 

dólares. Em 1850 o Brasil precisava resolver um problema, que era encontrar um produto de 

exportação, de preferência, um produto agrícola, já que o Brasil não conseguia acompanhar a 

Revolução Industrial da Europa (MORAES, 2005). 

Assim surgiu o café, originado do Planalto da Etiópia (África Oriental). Em pouco 

tempo a café se tornou uma bebida tendência na Europa. No Brasil o café foi introduzido por 

Francisco de Melo Palheta, cultivado assim no Pará em 1727. Essa planta se tornou conhecida 

por todo o Brasil, mas só era produzida para consumo local. Somente no final do século XVIII 

que o café brasileiro teve importância comercial, após uma desorganização da produção do 

cafezal no Haiti (MORAES, 2005). 

A economia cafeeira torna-se um núcleo econômico atraindo atenção de regiões 

interessadas na renda gerada pelo desenvolvimento desta atividade. O Sul foi a primeira região 

a ser beneficiada com a produção cafeeira (FURTADO, 2007). 

A economia brasileira como qualquer economia é submetida a ciclos, assim o Brasil 

passou pelo ciclo da cana de açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha e o ciclo do café. Cada 

fase da economia brasileira teve a sua importância no desenvolvimento econômico nacional 

(FURTADO, 2007). 

A atividade cafeeira no Brasil assume um importante papel, induzindo, parcerias com 

o Estado, o desenvolvimento do setor industrial, comercial e financeiro. A cafeicultura teve um 
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papel importante na estrutura do sistema colonial, relacionado a transição do trabalho escravo 

para o assalariado, como também na relação da migração europeia e asiática que marcou o 

processo de povoamento do Brasil (IBGE, 2016). 

Cunha (2010, p. 516) destaca a relevância do café nos seguintes termos:  

 

O café é um dos produtos agrícolas de maior valor e dinamismo comercial. Seu 

mercado foi caracterizado, ao longo do século XX, por uma série de intervenções. 

Inicialmente, as ações eram conduzidas pelos países produtores, já que obtinham 

grande parte de sua renda da economia cafeeira. O Brasil tinha papel de destaque nesse 

processo e, até meados do século, atuou diretamente no processo de formação dos 

preços externos (em razão de sua elevada parcela de mercado, que, nas primeiras 

décadas de 1900, chegou a 75% da produção mundial). 

 

Na segunda metade do século XIX, a economia cafeeira já tinha se tornado o núcleo 

de relações do Brasil com o comércio internacional. A procura por esse produto gerou uma 

grande transformação econômica e social na região Sudeste (MORAES, 2005).  

A partir da década de 1870, a produção média anual de café ultrapassa 5 milhões de 

sacas, o café se transforma na maior base de desenvolvimento capitalista do Brasil.  

Observando no gráfico abaixo o aumento da produção de café no Brasil, notamos um 

aumento mais acentuado da produção. No ano da superprodução 1929 chegou a produzir 30,80 

milhões de sacas, a produção média da década de 1931 a 1940 foi de 25,43 milhões de sacas de 

café. Observa-se que ocorreu um crescimento acelerado da oferta de café acentuado na década 

de 1921 a 1940.  

 

Gráfico 1- Produção média de café - quantidade - Sacas de 60 kg (milhões) – 1821 a 1950. 

 
Fonte: IPEA (2018). Elaborado pela autora. 
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O fator desse aumento acelerado da produção do café a partir do ano de 1870 é 

referente ao fato do deslocamento geográfico das plantações, no qual as plantações do estado 

de São Paulo ultrapassam as do Rio de Janeiro. A importância desse rápido crescimento da 

produção cafeeira no Brasil ocorre porque em São Paulo as plantações abandonam o trabalho 

escravo, a produção cafeeira se moderniza conhecendo a mecanização, a rede de estradas de 

ferros auxilia esse crescimento melhorando o deslocamento e por fim o financiamento e a 

comercialização implicam no desenvolvimento comercial (SILVA 1976, p. 43 e 44). 

O café era a base da economia do Brasil, a produção de café cresceu rapidamente, 

ultrapassando outros produtos que estavam no topo das exportações do Brasil, como a cana de 

açúcar e algodão, como indica a Tabela 1. 

 

Tabela 01- Composição das exportações, % dos totais, 1820-1889. 

PRODUTOS 1820 1830 1850 1870 1889 

CAFÉ 18,4 43,8 48,1 56,6 61,5 

AÇÚCAR 30,1 24,0 21,2 11,8 9,9 

ALGODÃO 20,6 10,8 6,2 9,5 4,2 

COUROS 13,6 7,9 7,2 5,6 3,2 

BORRACHA 0,1 0,3 2,3 5,5 8,0 

Fonte: Elaborada pela autora, abril de 2017. 

 

As exportações de café cresceram rapidamente, de 18,4 % no ano de 1820 para 61,5% 

no ano de 1889, enquanto o açúcar que era até então o principal produto de exportação do Brasil 

em 1820 com 30,1% chegou a equivaler a 9,9 % no ano de 1889. Através da Tabela 1 acima, 

vemos o grande salto da economia cafeeira principalmente em relação aos outros produtos 

exportados. 

Um acontecimento muito importante para a economia cafeeira foi o crescimento do 

setor assalariado, a renda dos assalariados é para o seu auto sustento, enquanto o excedente da 

renda dos proprietários é para aumentar o capital. Essa alteração fez com que o Brasil se 

transformasse de uma economia exportadora, impulsionou os donos dos cafezais a reverter o 

lucro a seu favor (FURTADO, 2007). 

Furtado (2007, p. 219) explica como esse fluxo de renda gerado pela exportação 

impulsiona a economia interna: 
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Os gastos de consumo (...) vem constituir a renda dos pequenos produtores, 

comerciantes e etc. (...) a soma de todos esses gastos terá necessariamente de exceder 

de muito a renda monetária criada pela atividade exportadora. (...). Crescendo a massa 

de salários pagos, aumentaria automaticamente a procura de artigos de consumo. 

 

Destacamos a influência que o café teve na região paulista, transformando essas áreas 

produtivas. Foram construídos ferrovias, vilas e cidades, o café coloriu o estado e invadiu o sul 

de Minas Gerais e norte do Paraná (MORAES, 2005).  

Com a economia cafeeira o estado teve uma maior participação na economia. A 

produção do café em outros países declinou, favorecendo assim o aumento da cultura do café 

no Brasil. A produção brasileira de café controlaria três quartos da oferta global. O mercado 

internacional não correspondeu às expectativas dos produtores brasileiros, ocorrendo assim a 

superprodução entre os anos de 1927 e 1929 (FURTADO, 2007). 

A inflação já afetava a economia do Brasil, os preços de bens e serviços subiram 31% 

de 1929 a 1939 e 80% de 1940 a 1944. A produção de café continuava aumentando, a oferta 

interna de café era maior que a demanda externa, gerando assim um estoque de 1 bilhão de 

cruzeiros em 1942 (FURTADO, 2007).  

O governo tentou proteger a economia, através da taxa de câmbio, fixando-a. 

Infelizmente um dos efeitos dessa proteção foi a elevação dos custos do setor exportador. De 

1939 até 1949 os preços internos e de exportação sobem muito rápido, enquanto os de 

importação crescem pouco (FURTADO, 2007). 

A concentração industrial em São Paulo, mostra como a economia cafeeira foi de suma 

importância para o desenvolvimento fabril. A indústria era de certa forma considerada a “filha 

do café”, assim a indústria era estimulada, alimentada e limitada pelo café (MORAES, 2005).  

O desenvolvimento da cultura do café proporcionou ao Centro-Sul condições 

favoráveis para a industrialização, o café possibilitou a criação de mercados para produtos 

manufaturados. Mercados esses que resultaram três fatores: “ a) a elevação na renda per capita 

no Centro-Sul, b) uma maior especialização das unidades econômicas e c) a extensão em termos 

geográficos do mercado através da criação de uma infraestrutura ferroviária” 

(ALBUQUERQUE e NICOL, 1987, p. 230). 

O café também forneceu a mão de obra para a industrialização nascente, através das 

correntes migratórias, principalmente dos imigrantes europeus. Outro ponto importante a ser 

considerado é que o café possibilitou, mesmo indiretamente, a importação de matérias primas 

na qual a industrialização nascente precisava, como o carvão, o trigo, produtos químicos, entre 
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outros. E, por fim, o café propiciou as importações de equipamentos fundamentais para o 

crescimento da industrialização do país (ALBUQUERQUE e NICOL, 1987).  

 

2.3 INDUSTRIA DE TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ  

 

A medida que as cidades estavam se desenvolvendo, começou uma produção caseira 

de café, com a urbanização que começou no século XX surgiram os primeiros estabelecimentos 

para a moagem e torrefação de café no Brasil, esses estabelecimentos também eram 

responsáveis pela popularização da bebida.  Quando o café era feito pelo consumidor a 

qualidade era muito variável, quando o serviço passou a ser executado por torradores, nasceu a 

especialização e a comercialização do café já torrado e moído. No brasil, a indústria de 

torrefação e moagem de café foi um resultado da expansão cafeeira e do crescimento 

demográfico. (CARDOSO, 1976). 

O café para ser consumido é necessário que antes os grãos sejam separados e passados 

por triagem e depois torrados. No processo de torra, a elevação da temperatura tem que ser 

rápida e contínua, e durante todo o processo é necessário que os grãos sejam mexidos para que 

a torra seja totalmente uniformizada. Assim a bebida poderá estar apta para o consumo, o 

processo do café é algo complexo e delicado. ( ABIC, 2012) 

No mercado industrializado do café existem muitas empresas que possuem marcas de 

café e comercializam este produto, mas que não necessariamente tenham cafezais, terceirizando 

assim esta etapa. Sendo um setor secundário, o processo de torrefação tem diferentes técnicas 

para melhorar o produto, onde necessita-se de investimentos maiores na tecnologia. Assim, 

Farias, Silva e Verlades (2000) expõem informações muito importantes sobre industrias de café:  

 

A indústria brasileira do café, pertence ao grupo de empresas tradicionais, é formada 

por um grande número de pequenas e microempresas, que, juntas, perfazem 84% do 

total da indústria. Apenas 16% das empresas processam acima de 1000 sacas/mês. 

Indicando uma estrutura pulverizada no setor, caracterizada por desenvolver um 

reduzido mix de produtos que opera com baixo nível tecnológico. As empresas têm, 

no investimento em tecnologia de produção, uma forma de diminuir os custos fixos e 

aumentar a sua produtividade. Isso não chega a significar uma vantagem na 

competição, porém um pré-requisito, pelo fato de que a ausência de recursos 

tecnológicos similares resulta em prováveis perdas de mercado. (FARIAS; SILVA; 

VERLADES, 2000, p.4) 

 

Esta indústria é formada um grande grupo de microempresas, maioria formada por 

administração familiar e com baixo nível tecnológico, operando em mercados locais. Uma 

menor parcela é constituída por empresas de porte médio e grande que operam em mercados 
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regionais. A maioria dessas empresas estão localizadas na região Sudeste, onde se concentra o 

consumo e a produção. É relevante observar, que a característica familiar está bastante presente 

nas empresas, que é algo tradicional na indústria brasileira (ZYLBERSZTAJN, 1992).  

O mercado de café torrado e moído era regulamentado pela IBC até o fim da década 

de 1980, este instituto autorizava a criação de empresas e determinava os preços e a cota de 

produção (BACHA, 1998). Com o fim do Acordo Internacional do Café (AIC), que era 

responsável por especular os preços internacional do café, o preço do café passou a ser regulado 

por cotações das Bolsas de Nova Iorque, Londres e São Paulo. (COUTINHO, 1993) 

Pesquisas elaboradas em 1988 pela ABIC relevou que os consumidores de café, 

associavam o produto a baixa qualidade, indicaram também que o consumo era somente de 

pessoas mais idosas e revelou que 42% da amostra rejeitava a bebida, porque prejudicava a 

saúde. Com os resultados desta pesquisa a ABIC adotou um “Selo Pureza”, um programa de 

fiscalização que garantia a qualidade e a pureza do produto torrado, e garantia o Selo de Pureza 

em suas embalagens. (ABIC, 2003).   

A indústria de torrefação e moagem de café é distribuída em todo território brasileiro, 

cada região possui suas próprias caraterísticas para a fabricação deste produto. O Brasil possui 

em torno de 1.700 industrias de torrefação e moagem de café, deduz assim que boa parte de 

empregos gerados pela agroindústria provém destas empresas. (GURGEL, 2012) 

A indústria do café tem grande importância socioeconômica para o Brasil, as indústrias 

de torrefação e moagem e as indústrias de café solúvel possuem uma estimativa de 11 milhões 

e 2 milhões de sacas, respectivamente, criando em torno de US$ 17 milhões de receita. (ABIC, 

2003).   
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3 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA EMPRESA CAFÉ SANTA CLARA   

 

O primogênito João Rufino nasceu no dia 22 de junho de 1924, filho de Manuel Rufino 

e Maria José, ele teve uma vida simples ao lado da sua esposa Joana de Souza Rêgo, a décima 

segunda filha do casal José Vicente Rêgo e Olímpia Maria. João Rufino mudou-se para São 

Miguel em 1947, quando resolveu montar uma filial de tecidos no município, já que o Baixio 

dos Nazaré era muito pequeno para uma expansão comercial. “Mas Manuel Rufino percebeu o 

crescimento que a estrada que ligava São Miguel às outras regiões do Rio Grande do Norte 

estava proporcionando à sua cidade, e notou que o cenário econômico local estava se 

modificando lentamente” (MEDEIROS, 2011, p. 97). 

João Rufino possuía uma loja de tecidos, mas logo percebeu que seu negócio teria um 

rendimento limitado, o transporte estava se tornando inviável, o comércio de tecidos só 

vigorava em épocas festivas da cidade como festas tradicionais e a concorrência estava 

aumentando, meio de vida este que estava condenado a ter um rendimento limitado. 

(MEDEIROS, 2011, p.125). 

Gentil Rêgo, que tinha uma torrefação em Pau dos Ferros chamada “Duas Estrelas”, 

mostrou a João Rufino algumas características do ramo do Café como: funcionamento da 

torrefação, máquinas, questões legais, fiscalização e compra de matéria-prima. Logo, João 

Rufino se interessou e resolveu mudar de negócios (MEDEIROS, 2011). 

Com a expansão das exportações do café em todo o Brasil, surgiram órgãos específicos 

para a política cafeeira. A esse respeito, Bacha (2012, p.100): 

 

No período de 1931 a fevereiro de 1933 tivemos o Conselho Nacional do Café, no 

qual havia maior influência dos cafeicultores. De fevereiro de 1933 até 1945, havia o 

Departamento Nacional do Café, centralizando a política cafeeira no Governo Federal. 

E 1946, o Departamento Nacional do Café foi substituído pelo Departamento 

Econômico do Café. Em 1952 foi criado o Instituto Brasileiro do Café (IBC) uma 

autarquia vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio. 

 

“O Instituto Brasileiro de Café - IBC, 1952-, é o órgão que fiscaliza e dirige a 

exportação, garante os adiantamentos ou pagamentos de taxas de prêmios, intervém nas praças 

estrangeiras e promove o café nos mercados externos” (LAPA, 1983, p. 103).  

Em 1959 o Sr. João Alves de Lima começou a comercializar o café verde de Minas 

Gerais para a região, ele compra um moinho e passa a torrar e moer o café. Em 1960, João 

Rufino vai para Recife, capital pernambucana, onde está localizada a sede da 6ª Região do IBC, 

onde regulamenta a documentação da homologação do café “Nossa Senhora de Fátima”. 
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(MEDEIROS, 2011, p. 136). 

João Rufino comprava grãos de pequenos produtores para depois revender na forma 

torrada e moída para a população e comerciantes na região, fazia todo o processo da preparação 

do café praticamente sozinho, desde a torrefação do café até o embalamento do produto. Em 

1960 decidido a expandir os negócios João Rufino resolve vender seu café na linha de fronteira 

do Ceará, para conquistar os clientes dava amostras do seu produto para as mercearias vender 

como experiência, e muitas vezes utilizava o escambo como forma de pagamento do café. 

(MEDEIROS, 2011, p. 152 e 153). 

No ano de 1970, João Rufino a fim de aumentar o capital resolveu tentar outras 

atividades comercias e industriais. A primeira tentativa foi uma padaria, mas o negócio faliu. A 

segunda tentativa foi cultivar o arroz, mas essa atividade trazia um lucro muito baixo que não 

compensava a mão de obra e o tempo. Para diversificar a sua produção em 1980 comprou uma 

fábrica de sabão. No começo a fábrica teve um crescimento significativo, porém com o 

crescimento da inflação e diante da crise econômica que o Brasil enfrentava na época, essa 

atividade comercial não duraria muito tempo (MEDEIROS, 2011). 

Segundo Medeiros (2011), em 1973 João Rufino se tornou um dos sócios fundadores 

da Associação Brasileira da Indústria de Torrefação e Moagem de Café (ABIC). “Os 

representantes dos Sindicatos das Indústria de Torrefação e Moagem de Café de diversos 

estados da Federação decidiram criar a associação nacional como forma de melhor negociar 

com o governo políticas de interesse dos torrefadores” (SAES, 1998, p.05). 

A Agência do Banco do Brasil no município de São Miguel foi inaugurada em 1978, 

dando oportunidade a João Rufino para um empréstimo. O financiamento proporcionou uma 

modernização das máquinas para potencializar o seu negócio, e iniciaram a modernização 

tecnológica e a conquista de novos mercados, (MEDEIROS, 2011, p.164).  

A torrefação do café funcionava no centro comercial da cidade de São Miguel. Em 

meados da década de 80 ocorreu um incêndio, logo os dirigentes do comércio local solicitaram 

que fosse retirada a torrefação do centro da cidade, João Rufino transferiu para o prédio que 

funcionava a fábrica de sabão. O prédio que funcionava a torrefação continuou o funcionamento 

como entreposto comercial. (MEDEIROS, 2011, p.177). 

No ano de 1985, a família Rufino recebeu uma notificação a respeito do nome “Nossa 

Senhora de Fátima”. Uma empresa localizada no interior do Pará já utilizava esse nome para 

comercializar café, e solicitou a João Rufino que retirasse o nome. Então surgiu o nome “ Santa 

Clara” sugerido por Vicente, um dos filhos de João Rufino, um nome mais fácil de ser lembrado 

e inspirado em uma Santa italiana. (MEDEIROS, 2011). 
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No centro comercial de São Miguel no local onde João Rufino iniciou a torrefação de 

café, foi criada a empresa JAL Comércio e Indústria Ltda. no ano de 1988, quando João Rufino 

se aposentou aos seus 64 anos, deixando sua empresa comandada por seus cinco filhos a partir 

daí deu início ao processo de expansão e modernização (MEDEIROS, 2011).  

 

Em 1984, seu João entregava a bússola aos filhos Pedro, Paulo e Vicente Lima. Eles 

renomearam a indústria, criada pelo pai, para Café Santa Clara e iniciaram a 

modernização tecnológica e a conquista de novos mercados. A primeira filial, aponta 

Pedro, foi em Mossoró; em 1988, avançaram além dos limites do Rio Grande do Norte, 

atraídos pelos incentivos fiscais do governo Tasso Jereissati no Ceará, em 1989 (FIEC, 

2015, p.69). 

 

Sentindo necessidade de ampliar os negócios e expandir as vendas do café, os 

herdeiros do café Santa Clara resolveram fechar a fábrica de sabão e ampliar a fábrica de café. 

Investiram em novas máquinas e equipamentos, contrataram mais mão de obra dando 

preferência para os micaelenses e compraram veículos para aumentar a distribuição do café 

(MEDEIROS, 2011). 

Em pouco tempo Pedro Lima, fez com que a marca Café Santa Clara fosse líder de 

vendas na cidade de São Miguel e nas cidades vizinhas, e começou a expansão para o nordeste 

brasileiro, a maioria da concorrência entregava o café a distribuidores terceirizados, mas Lima 

contratou uma equipe eficiente para a venda e entregas dos produtos e comprou caminhões para 

facilitar o acesso e mais agilidade (EXCEPCIONAL, 2015). 

Com a revolução digital, trouxe a expansão do uso de computadores, dando 

oportunidade para ampliar os negócios, a tecnologia facilitaria a comunicação com os 

fornecedores e clientes. Nos anos de 1987 e 1988 a fábrica foi inaugurada um Centro de Vendas 

e Distribuição em Mossoró/RN uma cidade centro onde abria oportunidades de crescimento 

para o empreendimento e consolidando marca da região, proporcionando a diversificação para 

atender melhor a demanda do Norte e Nordeste (MEDEIROS, 2011). 

Pedro Lima, Paulo, Tarso e Vicente queriam expandir o Café Santa Clara, e para isso 

uma nova fábrica seria necessária, e com a ajuda de um grande cantor da música popular 

brasileira Raimundo Fagner intermediou contatos, apresentou aos filhos de Sr. João Rufino 

pessoas influentes como Tarso (Jereissati, governador do Estado do Ceará na época). Raimundo 

Fagner foi o garoto propaganda fábrica, para televisão, cartazes, banners, outdoors, jingles em 

rádios e vários outros meios de comunicação. O cantor ajudou sem nenhum custo aqueles 

empreendedores.  (MEDEIROS, 2011). 

Obtiveram reuniões na cidade de Fortaleza /CE com membros do governo cearense e 
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do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), adquiriram financiamento e empréstimo para a 

construção de uma nova fábrica. (MEDEIROS, 2011). 

Com financiamento do Banco do Nordeste e o apoio do Governo do Ceará para a 

construção da indústria do café Santa Clara, em 1990 foi inaugurada a sede da fábrica em 

Eusébio-CE na Região Metropolitana de Fortaleza, capital do estado do Ceará, começa assim a 

expansão e conquista de mercado pelo Nordeste e Norte do Brasil, atendendo uma área com 

mais de 60 milhões de consumidores (ALVES, et al, 2015).  

No ano de 1996 o café Santa Clara adquire o Café Kimimo, permitindo ao Grupo 

participar da liderança no setor cafeeiro. Em 2002 o Café Santa Clara torna-se a marca número 

um nas regiões Norte e Nordeste do Brasil (3CORAÇÕES, 2018). 

No ano de 2000 a Fábrica no município de São Miguel é fechada, A cidade de São 

Miguel limitava a expansão da empresa, as estradas eram precárias e longe das rodovias 

principais, longe dos grandes centros urbanos, o combustível de baixa qualidade e a localização 

da fábrica estava poluindo a cidade por não ser afastada o suficiente (MEDEIROS, 2011). 

 

Outra situação negativa em relação a cidade serrana era a falta de um bom 

funcionamento de combustível para queimar o café em larga escala. A torrefação 

Santa Clara utilizava principalmente lenha. Conforme a produção crescia, cada vez 

mais surgiam problemas com órgãos de fiscalização ambiental do governo. 

(MEDEIROS, 2011, p.182). 

 

Quadro 01: Evolução do Capital do Grupo. 

Ano AMPLIAÇÃO DO CAPITAL 

1961 Primeira fábrica de café em São Miguel/RN 

1988 Criação da primeira filial de distribuição em Mossoró/RN 

1990 Inauguração da indústria Santa Clara em Euzébio/ CE 

1991 Centro de distribuição em Manhuaçu/MG 

1993 Inauguração da indústria de derivados de milho em Mossoró/RN 

1996 Incorporação do café Kimimo de Mossoró/RN 

1998 Inauguração da indústria Santa Clara em Natal/RN 

2002 A Santa Clara se torna a marca nº 1 de café no Norte e Nordeste 

2003 Incorporação do café Pimpinela/ RJ 

2005 Acontece a joint venture entre a São Miguel e a israelense Strauss, 

com a incorporação da marca Café 3 Corações. 

2019 Grupo 3corações completa 60 anos. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados coletados na 3Corações (2019). 
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Em 2005 inaugura-se a joint venture da empresa São Miguel Holding, empresa dos 3 

irmãos Pedro, Paulo e Vicente Lima, detentora da marca do Café Santa Clara com empresa 

Israelense Strauss que é líder do setor alimentício em Israel e já era consolidada no mercado 

mundial, com objetivo de fortificar a identidade corporativa o Grupo Café Santa Clara mudou 

o nome para 3Corações, mas mantendo os nomes e logotipos de seus produtos. “A empresa 

adotou a estratégia de respeitar as especificidades locais, o que vem funcionado. A 3corações é 

líder de mercado no Nordeste e no estado de Minas Gerais e é a segunda marca em participação 

nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As receitas do Grupo aumentaram em quase 70% 

nos últimos cinco anos”. (3 CORAÇÕES, 2018; EXCEPCIONAL, 2015). 

 

A Strauss entrou na sociedade com a indústria 3 corações de Minas Gerais e com um 

aporte o financeiro, uma vez que a Holding possuía mais ativos tangíveis e intangíveis 

como conhecimento de mercado e o padrão de qualidade dos produtos. Por último, 

ocorreu um estudo para a adoção do nome corporativo, pois a marca Santa Clara não 

era única, e com isso optou-se pelo nome 3 Corações por ser uma marca forte e já 

conhecida no mercado. (ALVES, et al, 2015, p. 8). 

  

Ao decorrer do tempo várias marcas foram incorporadas a empresa, O Café Pimpinela 

que foi a primeira marca de Café comprada no Sudeste em 1993, e a Kimimo veio logo em 

seguida no ano de 1996. O café Letícia, do Norte de Minas Gerais, e os refrescos em 

pó Frisco e Tornado começaram a fazer parte da empresa em 2009. E o movimento de 

consolidação do mercado não parou. No ano de 2011 o café Fino Grão de Minas Gerais também 

é agregado ao grupo. Em 2014 café Itamaraty a marca tradicional do Paraná, e em 2018 o Café 

Manaus a marca tradicional no Norte do Brasil, entram no portfólio de produtos (3 CORAÇÕES, 

2018).  

Em cinco anos a 3corações aumentou as suas receitas em quase 70%, em 2010 a 

evolução de faturamento (em bilhões de reais) estava em 1,6 e em 2014 aumentou para 2,7. Em 

10 anos a empresa triplicou a produção de café torrado e moído, em 2004 produzia 52 milhares 

de toneladas, passando a produzir 143 milhares de toneladas em 2014 (EXCEPCIONAL, 2015). 

No ano de 2017 a ABIC publicou premiações de marcas de café que mais se destacam 

neste ano. A 3corações venceu na categoria indústria do café, e foi campeã entre as melhores 

do agronegócio em 2017 (ABIC, 2017).  

A 3corações gera empregos em todo o Brasil, contribui para o desenvolvimento 

econômico do Brasil, contando com vários colaboradores espalhados no Norte e Sul do país. 

Em 2017 o grupo 3corações encerrou o ano com o faturamento de R$4,413 bilhões. A 

organizarão obteve um lucro líquido de R$256 milhões, e uma alta de 35,62% em relação ao 
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ano anterior. Neste ano a empresa gerou uma riqueza de 973,55 milhões de reais distribuídos 

entre todos que participaram da sua geração (3CORAÇÕES, 2017).  

Por fim, após sintetizar as informações sobre a história do Grupo 3corações, na 

tentativa de solucionar as questões propostas no objetivo desse trabalho, é tratado no próximo 

capítulo a apresentação e análise de informações obtidas nas entrevistas com os ex-funcionários 

e com o Presidente do Grupo 3corações Pedro Lima. 
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4 CAFÉ SANTA CLARA: PERCEPÇÕES DE EX-TRABALHADORES E ATUAL 

PRESIDENTE SOBRE A ATUAÇÃO DA EMPRESA EM SÃO MIGUEL/RN 

 

No capítulo anterior foi discorrido a história da empresa Grupo 3Corações, cujo 

desdobramentos são primordiais para este capítulo que aborda e analisa as repostas que os ex-

funcionários entrevistados e confronta com as respostas que o Presidente do Grupo 3Corações 

concedeu para esta pesquisa.  

A fábrica Café Santa Clara, que é o objeto de estudo desta pesquisa, durante muitos 

anos foi uma das principais fontes de renda da cidade de São Miguel/RN, uma empresa de 

torrefação, empacotamento e venda de café. Assim a empresa estabeleceu um papel importante 

e representativo na vida de muitos micaelenses que estavam inseridos no contexto da fábrica e 

ajudando no progresso da cidade na qual estava instalada.  

Para melhor compreender a importância da empresa Santa Clara, hoje 3corações, no 

município de São Miguel e os desdobramentos da sua saída deste município, passamos a 

apresentar e discutir as informações fornecidas por ex-funcionários que trabalhavam na mesma, 

quando ainda se localizava no referido município. Buscando analisar os reflexos causados aos 

trabalhadores após o fechamento da fábrica Café Santa Clara, em São Miguel, procura-se 

compreender através dos seus depoimentos orais. As informações coletadas foram analisadas 

de forma qualitativa, captando o cotidiano e opiniões desses trabalhadores diante do processo 

vivenciado por eles.  

Quando perguntados o ano de ingresso e qual era a função desempenhadas na empresa 

café Santa Clara, 80% dos entrevistados começaram a trabalhar na fábrica na década de 90, dois 

entrevistados começaram a trabalhar na década de 80. As funções dos entrevistados foram bem 

diversificadas: cantineira, operador de caixa, faxineiro, ajudante de torrador, chefe de 

laboratório, ajudante de empacotamento, operador de máquinas e gerente. Alguns deles 

mudaram de função com o passar do tempo, como por exemplo o entrevistado 10 que disse 

começou como um office boy fazendo entregas para os comerciantes da cidade, fazendo 

depósitos nas agências bancárias e cobranças,  depois mudou para o setor de prestações de 

contas e evoluiu para a função de vendas ficando na gerência de São Miguel por algum tempo, 

após progrediu para a função de supervisor de vendas no estado do Piauí e assim ele passou 16 

anos trabalhando na fábrica até o ano de 2005.  

A história da empresa começou no ano de 1959, mas podemos perceber que foi na 

década de 90 que a empresa evolui muito após João Alves de Lima entregar o comando da 

empresa para os seus filhos no ano de 1984, que foi quando começou o processo de 
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investimento na modernização dos meios de produção e ampliação dos negócios. O grupo 

investiu na modernização e contratou mais pessoas ampliando a equipe de trabalho e 

empregando pessoas que residiam na cidade de São Miguel, como podemos constatar na citação 

abaixo.  

 

Novas máquinas chegaram para aumentar o negócio, mantendo sempre o padrão de 

qualidade conquistado desde 1959. Foi necessário contratar novos funcionários, e a 

família Alves de Lima deu preferência ao pessoal da região serrana. Novos veículos 

foram adquiridos para incrementar a distribuição (MEDEIROS, 2011, p.181). 

 

Outro fator que podemos notar é que a empresa também possibilitava o crescimento 

dos funcionários, como o entrevistado 10 citado acima que começou como office boy e foi 

evoluindo de cargo até ser supervisor de vendas do Estado do Piaui.  

Já quando perguntados sobre como era a fábrica e como era o cotidiano na fábrica a 

maioria dos respondentes falaram que as instalações da fábrica era um lugar simples, um galpão 

amplo e bem ventilado. O entrevistado 05 diz que a estrutura era adaptada para o mercado, e 

foi criado um laboratório em São Miguel para ao controle de qualidade, ele também fala sobre 

o seu cotidiano na fábrica, que a rotina era árdua, desde o recebimento do café até o café na 

mesa do consumidor, tudo acompanhado por ele. A entrevistada 07 lembra que seu horário era 

de 7h às 17h com uma hora de almoço, e o entrevistado 9 relembra que a fábrica era simples e 

que chegava na fábrica tinha de trocar de roupa, as fardas eram vestidas já no local de trabalho, 

era exigência da empresa que todo o fardamento estivesse bem limpo.  

O entrevistado 10 relembra que a fábrica não era muito grande na época era dividido 

o espaço coma fábrica de sabão e com a fábrica de óleo, primeiramente o escritório funcionava 

no centro da Cidade e após passou a funcionar na fábrica mesmo. 

Pode-se concluir com as afirmações dos trabalhadores que a empresa em seus 

primórdios era de pequeno porte, ainda estavam em processo de expansão e que desde sempre 

a empresa se preocupou com o controle de qualidade dos produtos, fato esse que percebe-se 

pelas respostas dos funcionários que relatam o fato já tinham um controle de qualidade.  

Quando questionados sobre o que significava trabalhar na empresa e o significado do 

fechamento para eles, os ex-funcionários relataram que foi muito importante trabalhar na 

fábrica. A narrativa da trabalhadora entrevistada 01, quando indagada sobre importância de 

trabalhar na empresa foi: 

 

 “Eu gostava de trabalhar, conseguir muita coisa lá. Consegui uma cisterna que Pedro 

quem me deu” ... “eu tinha uma cama e a cama só tinha uma perna, do lado era uma 
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cadeira e do outro era latinha de manteiga para segurar, eu era muito pobre, trabalhava 

na fábrica de Pedro e o que eu queria conseguir. ”  

 

 A entrevistada 02 falou que foi uma das épocas mais felizes da vida pois a experiência 

que ela teve durante o trabalho formou a profissional que ela é hoje. Um dos entrevistados diz 

que a o Café Santa Clara o ajudou a conseguir a sua faculdade, pois a empresa investiu nele, e 

que carrega consigo ensinamentos e experiências pessoal e interpessoal. Trabalhar na fábrica 

foi “uma benção de Deus” pois ajudou muito, foi onde começou a ganhar o pão de cada dia, 

comprou até uma imagem da Santa Clara em agradecimento ao tempo de trabalho, relatou a 

entrevistada 08. O entrevistado 10 diz que na época trabalhar na empresa era muito importante, 

era seu ganha pão, e a experiência que teve com o café deu oportunidades e aprendizagem 

principalmente no ramo da gestão. Os outros entrevistaram declararam que o trabalho na fábrica 

era o seu sustento. 

O entrevistado 05 revela mais sobre o fechamento da empresa Santa Clara em sua 

entrevista: 

 

“O fechamento da fábrica é um processo natural que o mercado cobra, na época a 

torrefação era movida a lenha, e tinha uma variedade de controle de qualidade de torra, 

além de crimes ambientais provocados pelo consumo da lenha, assim a empresa 

começou a ser penalizada, pois o desmatamento existia porque tinha alguém 

consumindo a lenha, quando a fábrica foi transferida para Natal começaram a usar o 

gás natural. ” 

 

É explícito nas declarações o quanto foi importante a empresa neste período para os 

funcionários, após a oportunidade tiveram como experimentar o poder econômico e 

consequentemente social e melhorias nas condições de vida, é notório a representatividade que 

a empresa teve nas vidas dos funcionários, não só financeiramente, mas também com 

experiência profissional e de escolaridade. 
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Gráfico 02- Situação dos ex-trabalhadores após o fechamento da fábrica 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Sobre como os funcionários ficaram após o fechamento da fábrica, pode-se observar 

através do gráfico acima que 70% dos trabalhadores ficaram desempregados, enquanto 20% 

conseguiu trabalhar através de empregos públicos que o prefeito estava concedendo. Enquanto 

somente 10% dos entrevistados continuaram trabalhando na fábrica, que é o caso do 

entrevistado 10 que continuou com supervisor de vendas no Estado do Piauí. 

Já sobre a importância da existência da empresa Santa Clara para a cidade de São 

Miguel e para a população enquanto esteve em funcionamento na cidade, para os funcionários 

era a empregabilidade a obtenção de renda para a sobrevivência em condições socialmente 

adequadas, e isso era perceptível, em um município no interior do Rio Grande do Norte, uma 

empresa que fornecia emprego para a cerca de 90 funcionários, automaticamente possibilitava 

renda para muitas famílias, aquecendo a economia local. Outro aspecto que chama atenção nas 

respostas dos entrevistados é que outro fator importante sobre a existência da fábrica na cidade 

é o desenvolvimento econômico local, todos entrevistados expressaram que a fábrica fez falta 

para a cidade.  

Na opinião da entrevistada 02 após o fechamento da fábrica no município de São 

Miguel, as pessoas sofreram um pouco, pois contavam com 90 funcionários, e as famílias 

sentiram financeiramente. O entrevistado 04 disse que a fábrica era “uma mãe de família’’, pois 

o dono sempre ajudou muitas pessoas na cidade, e quando a fábrica fechou ficou muita gente 

desempregada, pois a mesma gerava muitos empregos “quebrou as pernas de muita gente, 

porque era uma mãe de família, todo mundo trabalhava e todo mundo estava vivendo sua vida”. 
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O entrevistado 06 contou que quando começou, a média era de 20 funcionários, mas 

no ano de 2000 a média era de 100 funcionários, ele comenta que com o tempo foi aumentando 

o número de funcionários, e também ocorreu um aumento na produção e uma modernização 

das máquinas. O entrevistado 09 deixou sua opinião dizendo que a importância da cidade de 

São Miguel na época era o café, pois gerava muito emprego e investimentos na cidade, como 

por exemplo nos postos de combustível, borracharias e em mercados. 

Entrevistado 10 relata que a empresa era essencial para a cidade pois gerava ocupação 

e renda e fazia com o que o giro da economia pudesse funcionar dentro do município, pois os 

salários ganhos do trabalho da empresa consumiam nos comércios locais da cidade 

impulsionando a economia contribuindo no ponto de vista do ICMS (Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços).  

A saída de uma empresa que gera cerca de 100 empregos de um munícipio para outro, 

automaticamente já ocasiona uma perca para o município em que a mesma estava localizado. 

E os próprios ex-funcionários da empresa Santa Clara, quando responderam quais foram as 

consequências para a cidade com a saída da empresa de seu território e comentaram sobre os 

efeitos para a população e seus funcionários depois que a fábrica saiu de São Miguel, e 

constataram que além do desemprego uma queda do ICMS, diminuição da renda e diminuição 

de investimento na cidade.  

O entrevistado 05 fala da importância que a fábrica tinha para o município, que além 

da empregabilidade, gerava economia em relação aos salários, ICMS e inclusive os postos de 

combustíveis com o abastecimento de caminhão, borracharias, oficinas. Quando a fábrica 

fechou os funcionários receberam convites para ir para Natal trabalhar na fábrica que abriu lá, 

inclusive com moradia paga para até um ano. 

O entrevistado 09 deixou a sua opinião dizendo que a fábrica “era a fonte de renda da 

cidade, ela e a prefeitura era só o que tinha’’, que a saída da fábrica foi “uma perca muito 

grande” pois ficou muita gente desempregada a renda da cidade diminuiu. O entrevistado 10 

relata que era muito bom trabalhar na fábrica, mas quando fechou ele disse que “para mim não 

foi muito bom não, a gente ficou sem o emprego”, o mesmo foi convidado para trabalhar em 

Natal, mas não tinha condições de ir. 

E quando questionados sobre como ficou a sua situação e dos demais funcionários 

depois do fechamento da fábrica no município de São Miguel, é visível os transtornos para os 

funcionários que perderam o emprego, e para o município as consequências também não foram 

das melhores. 
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A maioria dos entrevistados ficaram desempregados, alguns ainda acharam empregos 

pela prefeitura. O entrevistado 06 disse que ficou traumatizado quando fábrica fechou, pois na 

visão dele era único emprego que tinha na cidade e ficou muita gente desempregada. A 

entrevistada 08 diz que após o fechamento da fábrica ficou uma grande tristeza pois a fábrica 

oferecia muitos empregos, na opinião da entrevistada deixou pobreza para a região de São 

Miguel.  

Entrevistado 10 Quando a fábrica fechou ele trabalhava no Piauí, mesmo com o 

fechamento ele continuou trabalhando, mas na sua opinião para muitas pessoas que trabalhavam 

na fábrica foi difícil, quando a fábrica saiu gerou desemprego e queda de receitas para o 

município, queda de ICMS, tendo consequências muito expressivas no ponto de vista 

econômico da cidade. Ele relata que muitos funcionários foram reaproveitados no quadro de 

funcionários em Natal e outros para Fortaleza, mas muitos não se adequaram a essa nova 

realidade e acabaram por ficar desempregados causando efeitos danosos as suas famílias, a 

própria população perdeu o benefício de ter uma empresa em ascensão.  

No diálogo com os ex-trabalhadores, percebemos as histórias significativas contadas 

por eles, que podemos interpretar a pluralidade de significados que a fábrica representou para 

o Município de São Miguel/RN e compararemos esses relatos com do Pedro Lima, Presidente 

do Grupo 3corações. 

Ficou esclarecido o quanto a fábrica em funcionamento no município de São Miguel 

contribuiu de forma qualitativa para a vida dos entrevistados. Agora vamos analisar sobre a 

visão do Presidente do Grupo 3Corações Pedro Lima, ele conta sucintamente como iniciou a 

fábrica na época que estava localizado no município de São Miguel/RN e relata também que a 

fábrica era pequena que se limitava a função de torrar, moer e empacotar café. 

 

4.1 ENTREVISTA COM O PROPRIETÁRIO DA EMPRESA CAFÉ SANTA CLARA  

 

O entrevistado Pedro Alcântara Rego de Lima natural da cidade de São Miguel/RN, 

nascido no dia 28 de junho de 1964, cursou Agronomia na Escola Superior de Agricultura de 

Mossoró (ESAM). O Empreendedor tem mais de 30 anos de experiência de construção e 

condução do Grupo Santa Clara, atual Grupo 3Corações. Esta entrevista foi diferenciada das 

demais, por não ser uma entrevista presencial, o respondente participou de uma entrevista 

estruturada através de um questionário. 

 O empresário foi questionado sobre as estratégias empresariais, o mesmo fala que 

aprendeu tudo com o pai, Sr. João Alves de Lima fundador da empresa Café Santa Clara, pois 
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tinha os princípios de servir bem e fazer produtos de qualidade criando laços legítimos e 

duradouros. O entrevistado afirma que na época tinham em torno de 100 empregados 

distribuídos nas áreas de produção, administração e vendas.  

Na opinião do presidente da empresa, os danos causados a cidade de São Miguel após 

o fechamento da fábrica foram muito pequenos, visto que a fábrica era muito pequena na época, 

isso contrapõe as opiniões dos ex-trabalhadores que em sua maioria ficaram desempregado.  

 O empresário explica o fechamento da fábrica pela falta combustível limpo, essencial 

para a torra do café, encontrado com mais facilidade na capital do Rio Grande Norte, onde foi 

inaugurada uma fábrica no ano de 1990.  Medeiros 2011 em seu livro João Rufino um 

Visionário de Fé, relatou que em São Miguel não disponibilizava combustível para queimar 

grande quantidade de café, o recurso natural utilizado era a lenha, e isso fazia com que a 

empresa tivesse problemas com órgãos de fiscalização ambiental do governo.  

 

Logo os filhos de João Rufino começaram a perceber que, para o Café Santa Clara 

crescer em termos de logística e operacionais, a posição geográfica da querida São 

Miguel era um problema. Fincada no alto de uma serra, distante das rodovias de 

ligação, as perspectivas de crescimento do seu produto seriam sempre limitadas 

(MEDEIROS 2011, p.182). 

 

É muito importante a localização de qualquer empreendimento, e a fábrica precisava 

de um lugar que aproximasse do mercado consumidor, buscando atingir uma maior parcela de 

população, outro fator importante é a facilidade de acesso a infraestrutura que não era possível 

na cidade de São Miguel, a fábrica precisava que fosse agilizado os processos produtivos e 

logísticos da empresa. A capital do Rio Grande do Norte possuía todos os aparatos necessários 

para alavancar o crescimento da fábrica, onde a disponibilidade de insumo a empresa precisava 

como o gás natural, a cidade estava estrategicamente posicionada para o recebimento deste 

insumo. Outro fator importante encontrado na cidade de Natal era a infraestrutura, que nas 

palavras de Pedro Lima fornecia um parque industrial com infraestrutura adequada para a 

instalação de uma fábrica de café.  

Em 1990 a empresa expandiu os negócios para o Norte e Nordeste inaugurando uma 

fábrica em Eusébio/CE, o Ceará foi pioneiro no uso de políticas para incentivos fiscais na 

década de 1990, o estado disponibilizava incentivos para o desenvolvimento industrial. Essas 

políticas de incentivo beneficiavam empresas, aumentando o investimento, capacitando a 

geração de empregos e incrementando um potencial para as exportações, e para a empresa Café 

Santa Clara foi o impulso para o crescimento. Outro fator que a cidade contribuiu para o 

desenvolvimento da fábrica foi a proximidade com o mercado consumidor, pois o cliente 
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obviamente é individuo mais importante para qualquer empresa e a cidade facilitava o acesso 

do público alvo.  
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Quadro 02: Entrevista com o proprietário da empresa 3Corações. 

Questionário direcionado ao proprietário 

Pergunta Resposta 

Como sua empresa começou?  Iniciou em 1959 com a iniciativa de nosso pai, 

João Alves de Lima, que com sacrifício, 

determinação e resiliência iniciou um pequeno 

negócio à Rua José Augusto, número 4 - Centro - 

São Miguel. 

Como era a fábrica em São Miguel?   Era uma fábrica de pequeno porte que torrava, 

moía e empacotava café. 

Na fábrica em São Miguel tinham 

quantos funcionários? Como funcionava 

a parte física?  

Menos de 100 colaboradores, distribuídos nas 

áreas de produção, administrativa e vendas. 

Naquela época as pessoas tinham menos 

acesso a informação, como eram feitas as 

estratégias empresariais? 

As estratégias da empresa vêm deste o fundador 

que tinha como princípios e valores: Servir bem e 

fazer produtos de qualidade criando laços 

legítimos e duradouros. 

Quais foram os efeitos socioeconômicos 

para a cidade de São Miguel da 

existência desta atividade em seu 

território?  

Entendemos que os efeitos foram modestos por 

ser uma pequena empresa. 

Quais foram os motivos que levam o 

fechamento das fábricas na cidade de 

São Miguel?  

Infelizmente a nossa querida cidade não dispunha 

de gás natural, combustível limpo, essencial para 

a torra do café e que hoje utilizamos em todas as 

nossas fábricas. 

Quais os motivos da transferência da 

empresa para Natal?  

Por possuir um parque industrial com 

infraestrutura adequada para a instalação de uma 

fábrica de café, como, o gás natural, que era 

disponibilizado na região, sendo utilizado como 

energia para os equipamentos de torra do café. 

No ano de 1990 foi inaugurada uma 

fábrica em Eusébio no Ceará, permitindo 

assim que a empresa se tornasse uma 

líder no setor cafeeiro no Brasil. Quais 

foram as motivações para essa segunda 

mudança, ou seja, quais os fatores 

determinantes para essa mudança?  

Não foi uma mudança, e sim uma expansão da 

empresa para outros mercados, no caso o estado 

do Ceará, que no momento tinha condições 

político econômicas favoráveis para a instalação 

de novas industrias, além de um mercado positivo 

para o consumo do café. 

Qual o fator mais importante para o 

sucesso da sua empresa?  

Desde o início, a visão do fundador em servi bem 

e fazer produtos de qualidade, tem nos orientado 

e norteado baseado na simplicidade e sinceridade 

em criar laços legítimos e duradouros com os 

nossos clientes e consumidores. Atendendo suas 

necessidades e buscando surpreende-los em suas 

expectativas. 
Fonte: Entrevista com o proprietário, 2019. Elaborada pela autora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na empresa Café Santa Clara trabalhava uma quantidade relevante de pessoas 

distribuídas em homens e mulheres. E analisando alguns depoimentos de ex-funcionários 

podemos concluir que a fábrica em São Miguel, contribuiu de certa forma no desenvolvimento 

da cidade, promoveu relações de trabalho assalariado, dispondo de trabalho para o ano inteiro 

sem interrupções, contando ainda com uma organização nunca vista antes, com destaque para 

o salário disponibilizado e a forma de pagamento, impulsionando a circulação de dinheiro no 

comércio. Propiciou a oferta de produtos a diferentes grupos sociais, dinamizando o comércio, 

e passou a solicitar mão de obra especializada, provocando especializações de alguns 

funcionários, impactando mudanças ocorridas na vida deles.  

De acordo com as informações obtidas na entrevista exploratória, no tempo de 

produção na cidade de São Miguel, a indústria chegou a ter em média 90 funcionários 

alavancando a economia do município de São Miguel e gerando um importante polo 

empregatícios. Com o seu fechamento, os funcionários passaram a vivenciar o quadro de 

desemprego e a necessidade de se realocar-se profissionalmente na cidade.  

Constatou-se que o emprego na fábrica era uma forma de sobrevivência de vida, eram 

em sua maioria trabalhadores de baixa renda sem nenhuma expectativa financeira que lhes 

garantisse o sustento próprio e familiar, alguns deles iniciaram o trabalho em torno dos vinte 

anos de idade. 

Outro fator relevante é o motivo do fechamento da fábrica, e podemos concluir que a 

localização da empresa no município de São Miguel não era favorável para o crescimento da 

fábrica. Sem dúvida a localização é um dos fatores mais importantes, a cidade de São Miguel 

dificultava a obtenção do insumo fundamental para o processo de moagem e torrefação de café, 

o gás natural, o acesso ferrovias e estadas eram precárias, e não estava próximo do mercado 

consumidor, na capital a empresa estaria mais próxima dos fornecedores e de recursos que 

dependiam, fato esse que explica a escolha do fechamento da Fábrica na cidade. 

Sobre os impactos econômicos gerados na cidade de São Miguel podemos concluir 

que foram muito pequenos, pois de fato a empresa era de pequeno porte, apesar da opinião dos 

ex-trabalhadores que deram a sua visão de acordo com a realidade que viviam. O Censo do 

IBGE demostra a evolução do Valor Adicionado Bruto (VAB) a Preços Correntes do setor 

industrial da cidade de São Miguel, no ano de 1999 era de R$ 2455, no ano de 2000 que foi o 

ano de fechamento da fábrica esse índice elevou-se para R$ 2769, e no ano de 2001 no qual não 

existia mais a empresa na cidade esse índice aumentou para R$ 3124, houve, portanto, um 
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aumento desse valor em termos nominais. O PIB, que é o valor total da produção de bens e 

serviços finais e determinado período, é a forma mais clássica para mensurar a atividade 

econômica de uma determinada região, na cidade de São Miguel o PIB no ano de 1999 era de 

R$ 31410 e aumentou para R$ 33234 no ano de 2000, e no ano de 2001 evoluiu para R$ 37170. 

O fechamento da fábrica no município de São Miguel não afetou o desenvolvimento 

da cidade, as estatísticas de indicadores socioeconômicos acima demostram que a evolução da 

cidade dos anos de 1999 a 2001, comparando quando a fábrica ainda estava instalada em São 

Miguel ao ano que não mais existia a atividade industrial do Café Santa Clara. Mas sem dúvida 

foi um importante polo empregatício na cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

3 CORAÇÕES, 2018. Disponível em: http://www.3coracoes.com.br/nossa-historia. Acesso 

em: 02/12/2018. 

ABREU, Marcelo de Paiva. O Brasil Império e a economia mundial. Texto para discussão, 

2017. Disponível em: http://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/td662.pdf. 

Acesso em: 02/12/2018. 

ALBUQUERQUE, M. C. C; NICOL, R. Economia agrícola: o setor primário e a evolução 

da economia brasileira. São Paulo: McGraw-Hill, 1987. 

ALVES, Luciana Rafaella Lopes de S. [et al.]. FUSÃO COM A 3 CORAÇÕES: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DA VISÃO DOS GESTORES DA UNIDADE FABRIL DE 

MOSSORÓ-RN. In: 6º Congresso Administrar, 2015, Fortaleza. 6º Congresso Administrar, 

2015. 

AMORIM, Allan Miguel Franco de. Relatório de Estágio Supervisionado: controle de 

qualidade e análise granulométrica de grãos de café solúvel. UFRN, Natal, 2016. Disponível 

em: 

https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/3137/1/Controledequalidade_Relatorio 

Acesso em: 01/12/2018 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ, 2017. Disponível em: 

http://abic.com.br/src/uploads/2017/11/jc200.pdf. Acesso em: 02/12/2018.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ, 2012. Indicadores da 

indústria, 2012. Disponível em: http://abic.com.br/estatisticas/indicadores-da-
industria/indicadores-da-industria-2012/ 

BACHA, Carlos José Caetano. Economia e política agrícola no Brasil. Editora Atlas SA, 

2012. 

CAFÉ SANTA CLARA. 2018. Disponível em: http://www.cafesantaclara.com.br. Acesso 

em: 01 de dezembro de 2018 

CANO, Wilson. Ensaios sobre a formação econômica regional do Brasil. São Paulo: 

Editora Unicamp, 2002.  

CUNHA, Dênis Antônio da et al. Integração e transmissão de preços no mercado 

internacional de café arábica. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 48, n. 4, p. 515-

542, 2010. 

CARDOSO, Alcina Maria de Lara. Indústria de torrefação e moagem de café e consumo 

interno-1940/1970. 1976 

COUTINHO, Luciano G. et al. Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira-

Competitividade da Indústria do Café. Campinas: IE/Unicamp, 1993. 

http://www.3coracoes.com.br/nossa-historia
http://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/td662.pdf
https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/3137/1/Controledequalidade_Relatorio
http://abic.com.br/src/uploads/2017/11/jc200.pdf
http://abic.com.br/estatisticas/indicadores-da-industria/indicadores-da-industria-2012/
http://abic.com.br/estatisticas/indicadores-da-industria/indicadores-da-industria-2012/
http://www.cafesantaclara.com.br/


43 

 

 
 

FARIAS, A. S. D; SILVA, F. A. C; VERLADES, F. A. Comercialização do cagé brasileiro 

industrializado d perspectiva do mercado nacional e internacional. 2000. Disponível em: 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2000_e0067.pdf. Acesso em: 19/05/2019 

FIEC, 2015. Disponível em: 

http://www.sfiec.org.br/documentacao/teasers/2015/gecom/REVISTA_FIEC_MAIO.pdf. 

Acesso em: 03/12/2018. 

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 34 Ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Editora Record, 1997. 

GURGEL, F. L Grandes culturas. Disponível em: 

https://www.ebah.com.br/content/ABAAAgwfoAE/a-cultura-cafe. Acesso em: 19/05/2019 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 2018. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/sao-miguel.  Acesso em: 04/12/2018. 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2018. Disponível em: 

http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx. Acesso em: 02/12/2018.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. São Paulo: 

Atlas, 1996.  

LAPA, José Roberto do Amaral. A economia cafeeira. Editora brasiliense, 1998.  

MEDEIROS, Carlos Rostand França de. João Rufino: um visionário de fé. 2011. 

MORAES, Marcos Antonio de; FRANCO, Paulo Sérgio Silva. Geografia econômica: Brasil 

de colônia a colônia. Editora Átomo, 2005.   

NEVES, José Luis. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. Caderno de 

pesquisa em administração. FEA-USP. São Paulo, v. 1. n. 3. 2º sem, 1996.  

PRADO JUNIOR, C. História econômica do Brasil. 29. ed. São Paulo: Brasiliense, 1945 

SAES, Maria Sylvia Macchione et al. Associação Brasileira da Indústria de Café-ABIC: 

ações conjuntas e novos desafios frente a reestruturação de mercado. Pensa/FEA-USP, 1998. 

SELLTIZ, Claire et al. Métodos de pesquisa nas relações sociais. São Paulo: Herder, 1967 

SILVA, Sergio. Expansão cafeeira e origem da indústria no Brasil. São Paulo, Alfa-

Omega, 114p, 1976.  

TRIVINOS, A. W. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1987 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2000_e0067.pdf
http://www.sfiec.org.br/documentacao/teasers/2015/gecom/REVISTA_FIEC_MAIO.pdf
https://www.ebah.com.br/content/ABAAAgwfoAE/a-cultura-cafe
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/sao-miguel
http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx


44 

 

 
 

ZYLBERSZTAJN, D. et alii (1992) O Sistema Agroindustrial do Café Análise e Estratégia 

- Relatório Final. São Paulo, vol.I e II, 1992. 350p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 
 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AO PROPRIETÁRIO DO CAFÉ 

SANTA CLARA 

 

1. Como sua empresa começou? 

 

2. Como era a fábrica em São Miguel? 

 

3. Na fábrica em São Miguel tinham quantos funcionários? Como funcionava a parte 

física?  

 

4. Naquela época as pessoas tinham menos acesso a informação, como eram feitas as 

estratégias empresariais? 

 

5. Quais foram os efeitos socioeconômicos para a cidade de São Miguel da existência 

desta atividade em seu território? 

 

6. Quais foram os motivos que levam o fechamento das fábricas da atividade cafeeira na 

cidade de São Miguel? 

 

7. Quais os motivos da transferência da empresa para Mossoró?  

 

8. Três anos após a transferência para Mossoró, foi inaugurada uma fábrica em Eusébio 

no Ceará, que hoje é a central da empresa, permitindo assim que a empresa se tornasse 

uma líder no setor cafeeiro no Brasil. Quais foram as motivações para essa segunda 

mudança, ou seja, quais os fatores determinantes para essa mudança?  

 

9. Qual o fator mais importante para o sucesso da sua empresa? 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS 

EX-FUNCIONÁRIOS DO CAFÉ SANTA CLARA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL/RN 

 

 

1. Quando começou a trabalhar na empresa café santa clara?  

 

2. Qual era a sua função na empresa?  

 

3. Como era a fábrica?   

 

4. Como era o cotidiano na fábrica?  

 

5. Para você, o que significava trabalhar na empresa café santa clara?   

 

6. O que o fechamento da fábrica significou para você?  

 

7. Qual foi a importância da existência da empresa santa clara para a cidade de São 

Miguel e para a população enquanto esteve em funcionamento na cidade?  

 

8. Quais foram as consequências para a cidade com a saída da empresa de seu território?  

 

9. Comente sobre os efeitos para a população e seus funcionários depois dessa saída de 

São Miguel.  

 

10. Como ficou a situação do senhor (a) e dos demais funcionários depois do fechamento 

da fábrica no município de São Miguel?   
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ANEXOS 

 

ANEXO A - João Alves de Lima começa a vender café verde em São Miguel (RN). 

 

 
Fonte: MEDEIROS, 2011, p. 92 
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ANEXO B - Instalações da fábrica de sabão Serrano / Marca se chamava Café Nossa 

Senhora de Fátima. 

 

 

 
Fonte: 3 CORAÇÕES, 2018 
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ANEXO C - Reunião para fundação da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de 

Café), com João Alves de Lima  como sócio fundador. 

 

 

 
Fonte: 3 CORAÇÕES, 2018 
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ANEXO D - Outdoor com campanha publicitária informando a mudança da marca do 

café. 

 

 

 
Fonte: 3 CORAÇÕES, 2018. 
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ANEXO E - Loja da JAL, com a nova marca de café localizada na praça de São Miguel 

Arcanjo na cidade de São Miguel/RN. 

 

 
Fonte: 3 CORAÇÕES, 2018. 
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ANEXO F - Propaganda do Café Santa Clara com artistas renomados – Cantores: 

Fagner e Alcione. 

 

 

 
Fonte: Café Santa Clara, 2018. 

 


