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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 2 (pág. 3)

-  ROTEIRO PARA PROCESSAR CAFÉS HONEY (pág. 4)  

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL APROVA LINHAS DO FUNCAFÉ

EXPORTAÇÕES PODEM ALCANÇAR 35 MILHÕES DE SACAS EM 2018

O Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou a distribuição dos recursos do Funcafé para 2018. 
Custeio receberá R$ 1,1 bilhão (US$ 338 milhões), estocagem terá R$ 1,9 bilhão (US$ 584.6 milhões), 
Financiamento para Aquisição de Café (FAC) receberá R$ 1,06 bilhão (US$ 326.1 milhões) e R$ 10 
milhões (US$ 3.08 milhões) estarão disponíveis para recuperação de cafezais danificados. O 
orçamento para capital de giro é de R$ 200 milhões (US$ 61.5 milhões) para a indústria de solúvel, R$ 
300 milhões (US$ 92.3 milhões) para a indústria de torrado e moído e R$ 425,2 milhões (US$ 130.8 
milhões) para as cooperativas.

Fonte: Estadão Conteúdo

CHUVA ATRASA COLHEITA EM RONDÔNIA MAS A BENEFICIA NO ESPÍRITO SANTO!
Rondônia, o segundo maior estado produtor de café Conilon/Robusta no Brasil, já iniciou a colheita em áreas onde o café está mais 
maduro. Porém, as recentes chuvas têm limitado a colheita nesta região. Por outro lado, as chuvas continuam beneficiando as 
plantações de café no Espírito Santo. Caso o tempo se estabilize nas próximas semanas, a maturação dos grãos pode ser acelerada e 
a colheita do Conilon, iniciada ainda em abril no estado. A colheita do Arábica deve começar em meados de abril na maioria das 
regiões produtoras de café do Brasil. 

Fonte: Café Point

O Brasil embarcará pelo menos 35 milhões de sacas na safra 2018/19 incluindo café verde, solúvel e T&M, de acordo com o Conselho 
dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé). O país registrou exportações de café de 32,9 milhões de sacas em 2016/17, com 
embarques recorde em 2015, quando as exportações atingiram 37 milhões de sacas.

Fonte: Reuters

INDÚSTRIA DE SOLÚVEL LANÇA PROJETO PARA AUMENTAR EXPORTAÇÃO
A Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS) firmou um acordo com a 
APEX, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, para fortalecer a 
presença do café solúvel brasileiro no exterior. O produto já alcança 120 países e gera 
US$ 650 milhões por ano em moeda estrangeira. Apesar do Brasil ser líder mundial em 
exportações de café solúvel (28% de participação), vem perdendo mercado para seus 
concorrentes, principalmente da Ásia, devido ao alto preço local da matéria prima 
(Conilon). A parceria com a APEX é parte do Plano de Desenvolvimento do Café Solúvel 
do Brasil, lançado em 2016, que tem como objetivo aumentar em 50% as exportações e 
o consumo doméstico durante os próximos 10 anos. O setor atualmente exporta o equivalente a 3,8 milhões de sacas de café e o 
mercado doméstico de solúvel absorve 1,1 milhão de sacas (5% do total do consumo de café no Brasil).

Fontes: Reuters e ABICS
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STARBUCKS VENDE OPERAÇÃO BRASILEIRA
A Starbucks mudou de mãos no Brasil novamente, desta vez através de um licenciamento com a empresa SouthRock que operará as 
113 lojas da cadeia, em 17 cidades. Com vendas nacionais anuais de R$ 250 milhões (US$ 76 milhões), a Starbucks agora planeja 
acelerar o crescimento e ampliar seus ganhos ao explorar novas regiões, como o sul do Brasil e Brasília. A empresa está no Brasil desde 
2006.

Fonte: Valor Econômico

NOVOS PRODUTOS INOVAM CATEGORIA DE SOLÚVEL

AVANÇA O CONSUMO DOMÉSTICO DE CAFÉ
O consumo de café deve crescer 3,4% no Brasil este ano e atingir 23 milhões de sacas, segundo pesquisa da Euromonitor, 
encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). A indústria nacional gerou vendas de café de R$ 7,6 bilhões (US$ 
2.3 bilhões) em 2017, divididas entre as categorias premium (3,6%), “mainstream” (58%) e de preço baixo (38%). O estudo mostra que 
81% do volume total consumido em 2017 corresponde a T&M, 18% a torrado em grão e 0,9% a cápsulas, um sinal de que a 
diversificação do portfólio de produtos das empresas está crescendo, em direção a mais qualidade. 

Fonte: ABIC
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Para expandir sua presença no mercado brasileiro, a Nestlé lançou o Nescafé “Origens”, uma marca premium de solúvel produzida de 
forma sustentável, e o Nescafé Smoovlatté, uma bebida pronta para beber que mistura café e chocolate, destinada a consumidores 
jovens. A multinacional está implementando no Brasil seu enfoque global de inovação na categoria de solúvel. A Nestlé é líder de 
mercado em café instantâneo no Brasil desde 1983, com participação de 48,2%, seguida por Três Corações com 32,3%. O consumo de 
solúvel ainda é baixo no país (28% de penetração de mercado), enquanto que o torrado e moído domina e está presente em 98% dos 
lares.

Fonte: Valor Econômico

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 29 de Março 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

316,00

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

Set 2018 29 Mar 2018
Dez 2018

Mar 2019

3,30
+ 4,7%

430,00

425,00

425,00

445,00

440,00

146,05
149,05

154,55

CASCA DE ROBUSTA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E COSMÉTICOS
A casca do café Conilon/Robusta, utilizada normalmente para adubação, também pode servir para a produção de alimentos, 
cosméticos e bebidas. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) e do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 
desenvolveram uma tecnologia que extrai a cafeína da casca sem o uso de solventes. O ingrediente natural seco extraído da casca é 
rico em antioxidantes e compostos de valor nutricional enquanto a cafeína pode ser usada para a produção de alimentos e bebidas de 
baixo valor calórico e energéticos naturais, além de cosméticos. O processo de extração reduz o descarte de resíduos orgânicos e pode 
ser feito por associações e cooperativas.

Fonte: CaféPoint

IMPORTANTE COOPERATIVA EXPANDE BENEFÍCIO SECO NO SUL DE MINAS
A sexagenária cooperativa de Paraguaçu (Coomap), no Sul de Minas Gerais, vem renovando sua 
estrutura de processamento e armazenamento de café desde 2011 e tem agora o benefício seco 
mais moderno da região. A Coomap declarou que sempre optou por equipamentos Pinhalense 
devido a sua qualidade, eficiência e confiabilidade. Este rebenefício de última geração se tornou 
uma unidade de demonstração da Pinhalense para clientes brasileiros e muitos visitantes 
estrangeiros recepcionados pela P&A e Pinhalense.

Fonte: EAE Máquinas
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OPINIÃO

PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL E RENTÁVEL E A VIABILIDADE DO CULTIVO DE CAFÉ – PARTE 2

por Carlos H. J. Brando

A viabilidade econômica do cultivo de café é severamente afetada pela porcentagem do preço de exportação FOB que chega aos produtores. 
Esta porcentagem se situa entre 80 e 90% em países como Vietnã, Brasil, Costa Rica e Colômbia, mas pode ser tão baixa como 40% em alguns 
países, com importantes nações produtoras de café caindo na faixa de 60 a 70%. Esta porcentagem que chega aos produtores depende da 
eficiência da cadeia de fornecimento do café do país, que por sua vez é afetada por sua própria estrutura de comercializadores, 
intermediários, agentes, etc., regulamentações governamentais e impostos, logística (por exemplo: estradas, rede ferroviária e portos), 
disponibilidade financeira, etc. Este é um elemento chave do ambiente de negócios de um país produtor, que faz com que a produção de café 
seja mais ou menos viável.

O ambiente propício acima não é o mencionado no final da Parte 1 da coluna Opinião (veja Coffidential N° 128). Esta outra parte do ambiente 
propício além da porteira afeta o desempenho dentro da porteira e inclui, por exemplo, se os produtores de café tem acesso a material 
genético, treinamento em boas práticas agrícolas, insumos, equipamentos e financiamento, além de uma cadeia de fornecimento eficiente, 
mencionada anteriormente. Países com alta produtividade, o que aumenta a viabilidade da produção de café, possuem:
- sua própria infraestrutura de pesquisa cafeeira ou acesso a resultados de pesquisas feitas em outros lugares, incluindo variedades 
adaptadas às condições do país;
- serviços de extensão eficientes, geralmente públicos, oferecidos pelo governo, mas também por cooperativas ou outros;
- mercados eficientes de insumos (por exemplo: fertilizantes e agroquímicos) e equipamentos (por exemplo: pulverizadores);
- disponibilidade de financiamento para produtores comprarem insumos e equipamentos e para comercializar o café no momento 
apropriado;
- legislação e impostos inteligentes;
- acesso a mercados competitivos de café;
- etc.

O papel do governo na criação deste complexo ambiente propício, que idealmente deveria transferir uma parcela maior do preço FOB para 
os produtores e facilitar uma produção mais eficiente, é crítico tanto como ator e parte interessada quanto como catalisador de mudanças. 
No primeiro papel acima, os governos podem melhorar o sistema tributário, prover e melhorar a infraestrutura (logística), serviços de 
extensão, financiamento, etc. No segundo papel, os governos podem melhorar a legislação, não apenas do negócio de café, mas dos 
mercados de insumos e equipamentos e da cadeia de fornecimento de café. É essa ausência de um ambiente propício adequado que muitas 
vezes torna ações para aumentar a produtividade dentro da porteira ineficientes ou não duráveis (não sustentáveis!) após o término do 
projeto. Em outras palavras, tentar melhorar a produtividade dentro do portão da fazenda sem um bom ambiente propício além da porteira, 
pode passar uma falsa impressão e não funcionar. O ambiente propício terá que ser aprimorado primeiro ou ao mesmo tempo.
 
Outro aspecto pendente da Parte 1 é o impacto ambiental e social do aumento de produtividade. A produtividade máxima econômica deve 
respeitar o ambiente e isso não significa reduzir totalmente o uso de água, fertilizantes e agroquímicos, mas sim otimizar seu uso para 
alcançar um resultado equilibrado. O controle da erosão, a preservação da fertilidade do solo e a disponibilidade de água e outros fatores 
também devem ser considerados. Um exemplo de quão complexo é alcançar esta produtividade ideal é mostrado pelo café sombreado. A 
remoção progressiva da sombra aumenta a produtividade, mas pode exigir um uso mais intensivo de fertilizantes. Menos sombra pode 
diminuir o risco de incidência de algumas pragas e doenças, mas aumenta o risco de outras. O nível de produtividade ideal dependerá, 
portanto, não apenas da extensão da sombra, mas também do custo de fertilizantes, agroquímicos, etc., como ocorre em áreas sem sombra.

Os aspectos sociais entram em cena, por exemplo, quando novas tecnologias causam a redução da mão de obra em atividades como 
pulverização, práticas agrícolas e até mesmo na colheita, em um número crescente de países. Enquanto a mão de obra que permanece tem 
salários mais altos, existe o risco de desemprego dos que saem. No entanto, o que a evidência circunstancial mostra em muitos países é que 
há escassez de mão de obra nos níveis salariais atualmente predominantes e que os jovens não estão interessados em trabalhar com café, a 
menos que ocorra uma mudança tecnológica. Tecnologia à parte, a produtividade máxima econômica deve ser alcançada com o devido 
respeito à segurança e saúde do trabalhador, incluindo a disponibilidade de equipamentos de proteção individual e treinamento sobre seu 
uso adequado, condições satisfatórias de vida e moradia, etc., além de um salário decente.

Em resumo, o que as Partes 1 e 2 mostram é que há espaço para aumentar a viabilidade econômica da cafeicultura com maior produtividade 
e atenção ao meio-ambiente, responsabilidade social e a criação de um ambiente propício além da porteira. Não é uma tarefa fácil em 
muitos países, mas factível se os fatores acima forem devidamente considerados.
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ROTEIRO PARA PROCESSAR CAFÉS HONEY

MÁQUINA DO MÊS

A Pinhalense é a empresa de equipamentos para café que apoiou, através do desenvolvimento de máquinas, os primeiros 
cafeicultores brasileiros que começaram a produzir café honey no final da década de 1980, colocando em prática um conceito 
que o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) havia proposto já em 1953. A Pinhalense desenvolveu fluxos específicos com 
seus despolpadores com separador de verdes, desmuciladores e secadores rotativos, que permitiram aos produtores obter e 
secar o pergaminho com toda ou parte da mucilagem. Depois dessa abordagem pioneira, a Pinhalense desenvolveu ainda 
mais estes equipamentos para oferecer o que é hoje a tecnologia e a linha de máquinas de última geração para processar café 
honey em qualquer lugar do mundo.
 
Os produtores e traders brasileiros chamaram este novo produto de Cereja Descascado ou simplesmente CD e seu nome foi traduzido para 
o inglês como Pulped Natural Coffee, cuja definição foi e é café verde que deriva de pergaminho secado com toda ou alguma mucilagem. Os 
produtores da América Central deram recentemente o nome de honey a este tipo de café e associaram a quantidade de mucilagem aderida 
ao pergaminho a diferentes cores, criando os termos Black (Preto), Red (Vermelho) e Yellow (Amarelo) para café honey cujo pergaminho é 
secado com toda ou alguma mucilagem, respectivamente.
 

A Pinhalense recomenda várias máquinas de sua linha para processar cafés honey de alta 
qualidade:
- o novo despolpador ECO SUPER e os conhecidos ECOFLEX,
- a linha de desmuciladores DMPE,
- os secadores rotativos SRE e
- os descascadores conjugados CON e C2DPRC,
todos disponíveis em vários tamanhos e capacidades. O processamento de cafés honey pode 
começar com os lavadores e continua com os classificadores por tamanho, mesas 
densimétricas, etc., mas as máquinas descritas acima são as que respondem às necessidades 
específicas de processamento de cafés honey.
 

A combinação ou não e o ajuste dos despolpadores ECO SUPER ou ECOFLEX Pinhalense e dos desmuciladores DMPE 
determinarão se o produto final será Black, Red ou Yellow Honey, conforme solicitado pelos clientes. O principal 
objetivo aqui não é apenas suprir a qualidade que o mercado quer, mas fazê-lo com uma quantidade mínima de 
água, o menor dano ao pergaminho e ao grão, a menor quantidade possível de polpa misturada ao pergaminho e 
pouca ou nenhuma perda de pergaminho com a polpa a ser descartada.
 
O pergaminho com mucilagem pode ser carregado nos secadores rotativos Pinhalense SRE, de tambor único ou 
bi-partido, a partir do momento em que não há risco de aderir às paredes do secador. A Pinhalense fornece aos 
clientes regras simples para determinar quando o pergaminho está pronto para entrar nos secadores e recomenda os tempos de secagem a 
serem utilizados sob diferentes condições. Os clientes podem selecionar secagem contínua ou intermitente e até mesmo o uso de diferentes 
técnicas de secagem para o mesmo lote de café.
 
Lotes grandes de café honey podem ser pré-limpados, terem suas pedras retiradas, descascados e separados nos descascadores CON 
Pinhalense e depois polidos, se necessário, nas polidoras DBD ou DEPOL, dependendo das características esperadas para o produto final. 
Para facilitar o processamento de micro-lotes de café honey, a Pinhalense oferece agora a máquina combinada C2DPRC, que vem com um 
descascador a frio e polidor e um classificador na mesma estrutura, podendo ser acompanhada de uma mini mesa densimétrica MVF.
 
Se todas estas opções soam como muitas possibilidades, é porque este é de fato um roteiro para escolher a rota específica que atenda as 
suas necessidades e as de seus clientes. Venha nos visitar no estande #709 da Pinhalense durante a Specialty Coffee Expo em Seattle, fale 
com um representante da Pinhalense perto de você ou diretamente com a P&A para definir sua própria rota e as máquinas necessárias para 
processar os cafés honey.

SRE-090X

ECO SUPER

C2DPRC


