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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL E RENTÁVEL E A VIABILIDADE DO CULTIVO DE CAFÉ – PARTE 1 (PÁG. 3)
-  PORQUE O TRADICIONAL SECADOR ROTATIVO AINDA É A MELHOR OPÇÃO PARA SECAR CAFÉ DE 
QUALIDADE, SEJA ELE CEREZA, PERGAMINHO OU VERDE (PÁG. 4)  

AUMENTA PARTICIPAÇÃO DE CONILON EM BLENDS BRASILEIROS

ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO RECORDE DERRUBA PREÇOS

O segmento de café T&M no Brasil está voltando a usar maiores quantidades de café Conilon/Robusta em 
seus blends como resultado da redução dos preços da matéria-prima no mercado interno. Isto reflete a 
recuperação da produção de Conilon depois de dois anos de escassez, durante os quais as proporções usadas 
pela indústria alcançaram 90% de Arábica de qualidade média e apenas 10% de Conilon. Tradicionalmente 
esta proporção era de aproximadamente 50-50%. Uma saca de Conilon atualmente custa R$ 307 (US$ 96), 
26% a menos que no ano anterior, enquanto que a de Arábica para consumo interno tem valor de R$ 430 (US$ 
134).

RECUPERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE SOLÚVEL
A indústria brasileira de solúvel tem potencial de recuperar seus mercados e aumentar as exportações este ano diante da perspectiva de 
uma grande colheita em 2018. Ainda que o Brasil seja o maior exportador global de café solúvel, a seca de anos recentes que atingiu o 
Espírito Santo, principal estado produtor de Conilon, fez com que o país perdesse negócios na Ásia. O preço de uma saca de Conilon, o 
Robusta brasileiro, alcançou preços recordes acima de R$ 550 (US$ 171) em 2016, enquanto que o preço atual encontra-se em R$ 320 (US$ 
100). O setor de café solúvel brasileiro está otimista com a esperada recuperação da colheita de Conilon este ano.

Fonte: Reuters

Estimativas de um aumento de 30% na safra brasileira de café em 2018 causou a redução do preço da saca em 22%. Durante a feira 
Femagri da Cooxupé, onde a maioria dos negócios fechados foram no sistema de “barter” – produtores pagam por equipamentos e 
insumos com o café entregue à cooperativa – a saca de café foi negociada a R$ 430 (US$ 134) este ano enquanto que valia R$ 550 (US$ 
172) em 2017. Isto significa que um implemento/máquina que vale R$ 10.000 (US$ 3.200) poderia ser comprado com 18,2 sacas de café 
em 2017 em comparação com 23,2 sacas este ano.

Fonte: Folha de São Paulo

OIC É CONVIDADA A PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE ESTIMATIVAS DA SAFRA BRASILEIRA
O Conselho Nacional do Café (CNC) convidou o diretor executivo da OIC, José Sette, para participar de um seminário sobre as estimativas 
brasileiras de safra e as maneiras de alinhar sua metodologia com as projeções internacionais. Existem hoje muitas estimativas de safra 
feitas por diferentes instituições e traders do Brasil e exterior e o debate sobre elas está crescendo no setor cafeeiro. A ideia é aprender 
mais sobre a metodologia usada pela OIC para desenvolver suas estimativas globais. O CNC espera que o governo brasileiro e as 
instituições convidadas possam usar este conhecimento para melhorar suas próprias análises. O seminário, a acontecer em Brasília no 
mês de maio, reunirá representantes de ministérios relevantes, Embrapa Café, Conab e outras associações cafeeiras: CNA (produtores), 
CeCafé (exportadores), ABIC (torrefadores) e ABICS (fabricantes de solúvel).

Fonte: CaféPoint

3 CORAÇÕES ARREMATA MAIS E POR PREÇO MAIOR EM LEILÃO
A Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) realizou um leilão dos 11 lotes finalistas de seu concurso de qualidade nacional. O preço 
médio por saca leiloada alcançou R$ 1.828 (US$ 571). O Grupo 3 Corações, o maior comprador do leilão, adquiriu café cereja descascado 
de Piatã, estado da Bahia, por R$ 2.500 (US$ 781) por saca e um micro lote da mesma origem por R$ 9.000 (US$ 2,813) por saca!

Fonte: ABIC

Fonte: Valor Econômico
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20.000 PESSOAS CONHECEM MAIS SOBRE A PLATAFORMA GLOBAL DO CAFÉ NA FEMAGRI 2018
Depois de alcançar resultados excepcionais na feira de 2017, a Plataforma Global do Café (GCP) decidiu participar novamente do 
tradicional evento Femagri, da Cooxupé. A GCP (por suas siglas em inglês) estava presente com um estande na área de Educação 
Ambiental conhecida como “Fazendinha” durante o evento de 3 dias e distribuiu aos produtores material educativo com os 18 Itens 
Fundamentais de seu Currículo de Sustentabilidade do Café. O foco foi desmistificar e promover a sustentabilidade entre os 
produtores de café. Aproximadamente 20.000 pessoas visitaram a área da Fazendinha, incluindo produtores (membros ou não da 
cooperativa), seus funcionários e fornecedores da ampla região coberta pela Cooxupé. O Programa Brasil da GCP, criado em 2012, 
atualmente possui 53 membros e dezenas de parceiros como serviços de extensão, entidades, universidades e centros de pesquisa. 
Para conhecer mais sobre a GCP visite: http://www.globalcoffeeplatform.org.

Fonte: Estadão Conteúdo

50 MILHÕES DE SACAS EM MENOS DE 1% DE TERRA AGRÍCOLA NO BRASIL

BONS RESULTADOS COM CULTIVAR ARARA
Desenvolvida pela Fundação Procafé, a variedade Arara, e sua adaptação a diferentes regiões estão atualmente sob avaliação. Em 
testes recentes conduzidos em Araxá, estado de Minas Gerais, a cultivar apresentou produtividade média de 63 sacas/ha (comparado 
com 38 sacas/ha da variedade Catuaí Vermelho IAC 144) durante 7 safras. A nova variedade está sendo cultivada em várias fazendas 
comerciais com excelentes resultados. Além da alta produtividade, a cultivar Arara produz cerejas de alta qualidade e tem boa 
tolerância a altas temperaturas, estresse hídrico e a doenças como Phoma e ferrugem. 

Fonte: Folha Procafé 
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Um estudo de ocupação territorial conduzido pela Embrapa mostra que dos 850 milhões de hectares que compreendem a área total 
do Brasil, 30% ou 256 milhões de hectares correspondem a agricultura, florestas e pastagem. O Brasil é um grande produtor de 
alimentos e também um gigante em preservação ambiental, com 66% de sua vegetação nativa preservada. O café ocupa apenas 0,86% 
do território explorado, ou 2,2 milhões de hectares, com produção de mais de 50 milhões de sacas e uma das maiores produtividades 
médias do mundo. Minas Gerais, o maior estado produtor de café, produz cerca de 30 milhões de sacas em uma área de 1 milhão de 
hectares, enquanto o Espírito Santo produzirá 12,5 milhões de sacas de café em 2018 em apenas 388.000 hectares.

Fonte: Embrapa

LOJA DE CAFÉ É ABERTA EM EDIFÍCIO ICÔNICO DE SÃO PAULO
Um ícone histórico da cidade de São Paulo foi renovado para incluir novas atrações culturais, opções 
gastronômicas e um café. O renomeado Farol Santander – anteriormente chamado de edifício Altino Arantes – 
possui 18 de seus 35 andares já estruturados para receber visitantes. A maior 
atração é uma cafeteria no 26º andar com belas vistas da cidade. A cafeteria está 
decorada com móveis antigos preservados pelo banco que anteriormente era 
dono do edifício. Lustres e poltronas de madeira maciça se misturam a um balcão 
moderno onde trabalham os baristas. A cafeteria é operada pela Suplicy e serve 
um café premiado do município de Divinolândia, na região Mogiana de São Paulo.

Fonte: Revista Espresso 

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 28 de Fevereiro de 2018

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arabica Natural (R$/saca de 60 kg)

Arabica Cereja Descascado (R$/saca de 60 kg)

Cerrado MG

Conilon / Robusta (R$/saca de 60kg)

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

308,00

[B]3 ex-BM&F (US$/60kg Arabica) Real R$ / Dólar US$

Mar 2018 28 Fev 2018
Set 2018

Dez 2018

3,24
+ 5,8%

435,00

430,00

430,00

455,00

450,00

143,70
151,20

154,95
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OPINIÃO 

PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL E RENTÁVEL E A VIABILIDADE DO CULTIVO DE CAFÉ – 
PARTE 1

por Carlos H. J. Brando

Dois temas importantes foram trazidos à tona no ano passado: devemos maximizar a produtividade e esta seria uma maneira de 

garantir a viabilidade do cultivo?

Para maximizar a produtividade sem considerar os custos de fazê-lo pode não aumentar a viabilidade do cultivo de café e isso, 

agregado ao fato de que a produtividade deveria ser aumentada de forma sustentável, é o que acirrou os debates sobre 

produtividade. É desnecessário dizer que quando alguém recomenda aumentar a produtividade a fim de aumentar a rentabilidade e 

ajudar a garantir a viabilidade do cultivo de café, ele quer dizer que deve aumentar a produtividade atentando aos respectivos custos 

e impactos sociais e ambientais. Óbvio como parece, isso parece ser ignorado por aqueles que alegam que aumentar a produtividade 

pode ser prejudicial aos produtores!

Dois exemplos de grande escala, a nível de país – Brasil e Vietnã –, mostram que incrementar a produtividade é benéfico para os 

produtores. Hoje estes dois países são responsáveis por aproximadamente 50% da produção mundial de café em 25% da área mundial 

total cultivada com café, com produtividade entre 25 e 30 sacas por hectare (1,5 a 1,8 ton/ha), dependendo do ano. Os dois países 

têm a maior produtividade média do mundo para Arábica e Robusta. Isso é resultado de um ciclo virtuoso, onde mais produtividade 

trouxe mais renda para os produtores, que por sua vez, investiram mais na produção de café. Não coincidentemente, o Brasil também 

é a maior origem de cafés sustentáveis, o que indica que o país satisfaz a proposta acima de que aumentos de produtividade devem 

ser economicamente, ambientalmente e socialmente sustentáveis.

Outros exemplos existem. A produção colombiana cresceu expressivamente sem aumento substancial da área plantada. Este 

processo foi de renovação de áreas existentes, de forma a aumentar a produtividade. Estes exemplos não estão limitados a países, 

mas abundam em regiões, municípios, fazendas e grupos de pequenos produtores. 

Dizer que o aumento de produtividade não melhora a vida dos produtores de café põe em risco a viabilidade de cultivar café em 

muitos países, onde a produtividade é baixa e a única maneira de continuar é aumentar a produtividade até um limite sustentável, 

que tem que ser acima de onde está agora, ou o país deve parar de produzir café. O que seria este limite sustentável?

É importante lembrar aqui o que ouvi de um grupo de produtores brasileiros altamente tecnificados, que dizem que eles poderiam e 

tinham atingido produtividades médias de mais de 50 sacas por hectare (3 ton/ha), mas que eles tinham decidido ficar em 40 sacas 

por hectare (2,4 ton/ha) porque os custos de insumos para ir além disso era maior que os ganhos correspondentes em rentabilidade. 

Isso é o que os economistas chamam de Lei dos Rendimentos Decrescentes.

O limite sustentável do aumento de produtividade em uma determinada área de café é aquele que traz o máximo de retorno aos 

produtores, não impacta negativamente o ambiente e é socialmente responsável. Considerando que tirando o Brasil e o Vietnã, todos 

os demais países produzem os outros 50% do café do mundo em 75% da área mundial cultivada com café, com produtividade média 

abaixo de 10 sacas por hectare, e uma grande parte dos países ainda tem produtividade média próxima de 5 sacas por hectare, eu 

arrisco dizer que há um enorme espaço para aumentar a produtividade no mundo. Se isto não é economicamente viável a nível de 

fazenda, é porque o problema reside além “da porteira”, devido a, por exemplo, serviços de extensão deficientes, mercados de 

insumos e equipamentos ineficientes, gargalos logísticos, falta de financiamento, para não dizer uma cadeia de fornecimento 

ineficiente. Se este for o caso, a produtividade só vai crescer se estas imperfeições além da porteira forem abordadas, se o ambiente 

propício for criado para que o limite de produtividade sustentável seja aumentado!

O ambiente propício e os potenciais impactos ambientais e sociais do aumento de produtividade serão tratados na Parte 2. 
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PORQUE O TRADICIONAL SECADOR ROTATIVO AINDA É A MELHOR OPÇÃO PARA 
SECAR CAFÉ DE QUALIDADE, SEJA ELE CEREZA, PERGAMINHO OU VERDE

MÁQUINA DO MÊS

Os anos recentes foram prolíficos na introdução de sistemas de secagem, em sua maioria novas versões de conceitos antigos e 
algumas ideias novas: secador vertical, estático, com câmaras múltiplas, secagem rápida ou lenta, etc. A Pinhalense tem monitorado 
estas mudanças de perto, aceitado algumas – ela lançou um secador estático – e introduzido outra de sua autoria em sua linha de 
secadores rotativos – os tambores divididos – mas a verdade é que as vendas de secadores rotativos Pinhalense estão crescendo no 
Brasil e exterior a despeito de todas estas novas opções. 

As vendas estão crescendo porque os secadores rotativos Pinhalense sofreram muitas 
mudanças para acompanhar as novas tendências de mercado e incorporar novas 
tecnologias: fornalhas maiores e mais eficientes, sistemas melhorados de alimentação de 
palha, ventiladores maiores para diminuir o tempo de secagem, injeção de ar quente nas 
tulhas de carga, para mencionar apenas algumas mudanças mais visíveis. A tabela do lado 
direito mostra a vasta oferta – tamanhos e configurações – dos secadores rotativos 
Pinhalense, que é única no mercado e inclui 14 modelos diferentes!

A linha Pinhalense de secadores rotativos é muito conhecida ao redor do mundo pela 
qualidade do produto final que seca (cor e teor de umidade uniformes, e nenhum dano ao 
pergaminho, cereja ou grão), pelo controle preciso de temperatura, pela eficiência do 
processo e habilidade de queimar casca de café, lenha e outros combustíveis sólidos, além de 
combustíveis fósseis (gasolina e óleo). Todas estas características estão ao alcance de 
produtores, processadores e exportadores micro, pequenos, médios e grandes. Estes 
secadores podem receber café pergaminho lavado (fermentado ou desmucilado 
mecanicamente), diretamente da via úmida, depois que a água superficial é drenada. Café cereja descascado / CD / honey tem que 
ser pré-secado sob o sol até o ponto em que a mucilagem remanescente não esteja mais “pegajosa” antes de ser alimentado ao 
secador. Cerejas (para produzir naturais) podem ser alimentadas ao tambor de secagem imediatamente depois de colhidas.

Ao oferecer secadores rotativos de um tambor e tambor dividido, a Pinhalense consegue cobrir uma ampla gama de necessidades de 
secagem de café, de apenas 1,6 m³ a 18 m³ por lote, por exemplo: de aproximadamente 1 a 12 toneladas de café úmido por vez. Os 
secadores rotativos de tambor dividido, adicionados alguns anos atrás à linha tradicional de secadores de tambor único, são úteis 
para: microlotes; pequenos produtores no início e fim da colheita, quando os volumes de café colhido diminuem; testes de qualidade 
e variedade; e também produtores médios e grandes que tenham lotes pequenos para o mercado de cafés especiais. Em resumo, a 
nova linha de secadores com tambor dividido foi desenhada para complementar a linha de tambor único e para aumentar a 
flexibilidade de secagem para produtores de todos os tipos e tamanhos, de micro a grandes, especiais a comerciais, incluindo 
fornecedores de cafés sustentáveis e fair trade interessados na rastreabilidade dos lotes. 

As vantagens da linha Pinhalense de secadores rotativos para produtores de café são: secagem uniforme, curto período de secagem, 
rápido carregamento e descarregamento, economia de combustível, habilidade de secar a casca do café e longa vida útil. Resumindo, 
os secadores rotativos Pinhalense podem ter um impacto significativo na eficiência da secagem de café porque eles ajudam a diminuir 
os custos da mais onerosa operação de processamento de café sem prejuízo à qualidade. Se não feita corretamente, sob o sol ou em 
secadores inadequados, a secagem de café causa mais danos à qualidade do café que a maioria das outras operações de 
processamento. A Pinhalense já vendeu mais de 25.000 secadores rotativos para clientes em mais de 30 países nos 5 continentes por 
causa de seus impactos positivos em qualidade e custos, além de sua facilidade de manutenção, disponibilidade de serviço local e 
durabilidade. 

 

   TAMBOR ÚNICO 
TAMANHO CAPACIDADE (m³) 

SRE-016X 1.6 
SRE-025X 2.5 
SRE-033X 3.3 
SRE-050X 5.0 
SRE-066X 6.6 
SRE-075X 7.5 
SRE-090X 9.0 
SRE-100X 10.0 
SRE-150X 15.0 

SRE
SRE
SRE
SRE
SRE

 

  SINGLE DRUM 
SIZE CAPACITY (m³) 

SRE-016X 1.6 
SRE-025X 2.5 
SRE-033X 3.3 
SRE-050X 5.0 
SRE-066X 6.6 
SRE-075X 7.5 
SRE-090X 9.0 
SRE-100X 10.0 
SRE-150X 15.0 

TAMBOR DIVIDIDO 

TAMANHO CAPACIDADE (m³) 
     POR TAMBOR  TOTAL 

SRE-025/50X 2.5 5.0 
SRE-033/66X 3.3 6.6 
SRE-050/100X 5.0 10.0 
SRE-075/150X 7.5 15.0 
SRE-090/180X 9.0 18.0 

A MAIORIA DOS MODELOS E TIPOS
 ACIMA TAMBÉM SÃO 
PRODUZIDOS COM AS

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES 
REQUERIDAS PARA SECAR CACAU.


