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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO 
BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
-  COMO REAGIR À QUEDA NA DEMANDA POR CAFÉS SUSTENTÁVEIS? (pg. 3)
-  DESAFIOS PARA PROJETAR BENEFÍCIOS ÚMIDOS ECOLÓGICOS(pg. 4)  

CLONES DE ROBUSTA DESENVOLVIDOS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

QUARTA QUEDA CONSECUTIVA DOS ESTOQUES BRASILEIROS 

A Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio (APTA) junto com o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) vêm, há 10 anos, 
selecionando clones de café Robusta adaptados às necessidades e condições do estado de São Paulo. O objetivo é promover a 
diversificação da produção e atender à indústria torrefadora, cuja demanda cresce por Robustas de alta qualidade para blends. Seis 
clones de Conilon/Robusta de alta qualidade do estado do Espírito Santo foram selecionados e cruzados com o IAC 2258. Testes com 
este novo material estão sendo conduzidos em fazendas localizadas a 400 metros de altitude, no estado de São Paulo, com 
temperaturas médias de 23°C. Um novo clone será lançado, em breve, para os produtores. 

Fonte: Revista Plasticultura

NOVO MÉTODO AJUDA A CONTROLAR FERRUGEM DO CAFEEIRO
Estudos desenvolvidos pela ESALQ, a Escola de Agronomia da Universidade de São Paulo, podem ajudar 
os produtores a prevenir e controlar a ferrugem do café, identificada pela primeira vez no Brasil em 1970 
e, ainda hoje, entre as principais doenças que afetam a produção. O novo método desenvolvido utiliza 
informações básicas como temperaturas mínimas e umidade relativa do ar para estimar a data ideal de 
aplicação de fungicidas, com antecipação média de 30 dias, para que os produtores possam planejar a 
atividade. Sete experimentos em campo, utilizando o modelo, foram conduzidos em plantações 
comerciais de café em Varginha, Boa Esperança, Uberlândia, Campinas e Buritizal, e em todas elas o 

método proposto foi melhor para controlar a ferrugem do que o sistema tradicional de aplicações “de calendário”. A ESALQ 
desenvolveu este trabalho em parceria com o Instituto Biológico de São Paulo, Embrapa Informática e Procafé.

Fontes: Revista Cafeicultura e ESALQ/USP

De acordo com a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, os estoques privados de café no 
Brasil totalizaram 9,82 milhões de sacas em março de 2018, uma leve queda de 0,4% comparado 
com as 9,86 milhões de sacas no ano anterior. Esta é a quarta queda consecutiva, com o estoque 
em seu nível mais baixo desde 2012. O café Arábica representa 8,96 milhões de sacas e o Conilon, 
0,87 milhões de sacas do café armazenado.

Fonte: Valor Econômico

EXPORTAÇÃO CAI 35% DEVIDO À GREVE DOS CAMINHONEIROS
A greve dos caminhoneiros ocorrida no Brasil em maio passado afetou as exportações de café no mês: os embarques caíram 34,7% 
comparado com o mesmo período em 2017 e totalizaram 1,7 milhões de sacas, incluindo café verde, T&M e solúvel, de acordo com o 
Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé). A receita caiu ainda mais drasticamente, queda de 42% comparada com 2017, 
chegando a US$ 258,6 milhões.

Fonte: Valor Econômico
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MELITTA ENTRA NO SEGMENTO DE CÁPSULAS
A Melitta começará a produzir cápsulas de café, a fim de expandir sua presença nos lares brasileiros. As cápsulas serão produzidas 
na fábrica da empresa em Avaré, estado de São Paulo, onde seu café T&M já é produzido. A Melitta já conta com um programa de 
reciclagem: o consumidor poderá armazenar as cápsulas usadas em uma caixa (com capacidade para 50 cápsulas), acessar o site 
para imprimir um selo (pago pela empresa) e despachar a caixa, pelo correio, para o centro de reciclagem.

Fontes: Valor Econômico e Revista Cafeicultura

PARTICIPAÇÃO E VENDAS BRASILEIRAS AUMENTAM NA WOC

BRASILEIROS AMAM FUTEBOL… E CAFÉ!
Informação divulgada pela Euromonitor revela que os brasileiros bebem, em média, 817 xícaras de café por ano; é a bebida sem 
álcool mais consumida no país, seguida por refrigerantes e água mineral engarrafada. Estima-se que 15% do volume global de café 
bebido no mundo seja consumido no Brasil.

Fonte: Época Negócios
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A delegação brasileira que participou da World of Coffee 2018, em Amsterdam, em junho, 
era composta de 28 empresários. A delegação fechou negócios no valor de US$ 26,1 
milhões e espera concretizar outros US$ 209,6 milhões nos próximos 12 meses. O stand da 
Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) organizou degustações de cafés de alta 
qualidade de diversas regiões produtoras.

Fonte: BSCA

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

336,00

BM&F (US$/saco de 60kg Arabica) Real R$ / Dólar US$

Set 2018 29 Jun 2018
Dez 2018

Mar 2019

3,88
+ 12,2%

455,00

450,00

450,00

505,00

500,00

134,65
138,25

143,45

ASSOCIAÇÃO DE TORREFADORES ORGANIZA VIAGEM AO CERRADO
Torrefadores membros da ABIC estiveram recentemente na primeira “Trip to Origin” (Viagem à Origem), para o Cerrado de Minas, 
região conhecida pelo enfoque em produção moderna, de alta produtividade (e também pela primeira Denominação de Origem para 
café no Brasil). O grupo acompanhou, ao longo de dois dias, a colheita, processamento e a preparação dos grãos para exportação, 
provando cafés e visitando fazendas e a Cooperativa MonteCCer. A viagem tinha como objetivo integrar a cadeia do café, permitindo 
o “networking” e aproximando compradores e produtores de café.

Fonte: Revista Cafeicultura

AGÊNCIA BRASILEIRA REDESENHA LOGOS DO CQI
A agência de publicidade GSB2 recentemente redesenhou a família de logos do Instituto de Qualidade do Café (CQI), dos Estados 
Unidos. A força da letra “Q”, representando qualidade, é um componente chave dos logos para enfatizar a característica essencial 
do branding do CQI. Agora todos os logos dos programas do CQI foram harmonizados com o logo principal, que foi também 
redesenhado pela GSB2 em 2015.

Fontes: ADS e P&A
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OPINIÃO

COMO REAGIR À QUEDA NA DEMANDA POR CAFÉS SUSTENTÁVEIS?

por Carlos H. J. Brando

Não somente o prêmio de preço para cafés sustentáveis baixou mas, como se queixam produtores e traders, a demanda por cafés 
sustentáveis também vem caindo. Isto está em conflito claro com todos os esforços da cadeia de suprimento para aumentar a oferta de cafés 
sustentáveis. O que está acontecendo?

Há muito tempo se sabe, através de pesquisas com o consumidor, que a grande maioria deles é a favor da compra de cafés sustentáveis, mas 
apenas uma pequena minoria pagaria mais por eles. Sensíveis a tudo isto, iniciativas pré-competitivas multi-setoriais como a Sustainable 
Coffee Challenge (SCC) e a Plataforma Global do Café (GCP), vêm estimulando os torradores a se comprometerem a comprar mais cafés 
sustentáveis e informar voluntariamente a quantidade de café sustentável que compram. Seria isto suficiente?

Parece pouco provável que os produtores serão capazes de cobrir os custos de produzir sustentavelmente a menos que os consumidores 
paguem mais pelos cafés sustentáveis. Sabe-se que à medida que o produtor começa a produzir de forma sustentável, existe a tendência de 
produzir mais e de gerenciar melhor seu negócio. Mas isto é suficiente, ainda mais com os baixos preços atuais do café?

Uma solução para este quebra-cabeça está em convencer o consumidor a pagar mais pelo café sustentável a fim de assegurar que os 
benefícios ambientais, sociais e econômicos da produção sustentável sejam alcançados, com ganhos para todos. Como diriam os 
economistas, o consumidor pagar mais é um instrumento de mercado para internalizar os custos das externalidades que se encontram por 
trás do conceito de sustentabilidade. Isto é factível?

Vamos analisar outros avanços do agronegócio café e ver se podemos aprender com eles. Por muitos anos pensou-se que o aumento do 
consumo de café dependia unicamente dos esforços competitivos das marcas. Porém, a experiência brasileira trouxe uma nova perspectiva 
ao aumentar o consumo nacional de café de 6 para 13 milhões de sacas e o consumo per capita de 2 para 4 kg/ano, em 10 anos, com um 
investimento pré-competitivo de apenas US$ 27 milhões feito pelos torrefadores. Isto abriu caminho para novos desenvolvimentos, que 
aumentaram o consumo brasileiro para as atuais 21 milhões de sacas, e o consumo per capita para 6 kg/ano.

O discurso original brasileiro sobre a pureza foi complementado por um enfoque nos benefícios do consumo de café para a saúde. Isto, por 
sua vez, sensibilizou a comunidade cafeeira internacional e muitas ações aconteceram desde fortalecer os esforços da Associação para a 
Ciência e Informação do Café (ASIC) até o começo do Programa Café e Saúde da OIC, incluindo a criação do Instituto para Estudos do Café na 
Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. Estes esforços pré-competitivos, seguidos pelas novas tendências do agronegócio café – lojas 
de café, monodose e terceira onda –, conseguiram superar o crescimento de 1% ao ano no consumo mundial de café e manter uma taxa de 
crescimento de 2 a 2,5% por ano. Isto leva à pergunta se há espaço para um esforço pré-competitivo para convencer os consumidores a pagar 
mais por cafés sustentáveis.

Se os consumidores estão preocupados com os impactos negativos da produção não-sustentável de café sobre o meio ambiente e os direitos 
dos trabalhadores, por exemplo, este é o momento para que os riscos potenciais de uma produção de café não sustentável sejam associados 
com a incapacidade de produzir sustentavelmente a não ser que os consumidores paguem mais por cafés sustentáveis. Sendo assim, quem 
deve fazer isto?

É pouco provável que torrefadores, que operam em um ambiente competitivo, façam mais que associar algumas de suas marcas e produtos 
à produção sustentável. Eles podem, contudo, embarcar em uma campanha de relações públicas pré-competitiva que as iniciativas 
multi-setoriais às quais pertencem possam propor e realizar. Além disto, eles podem usar seus próprios esforços competitivos de mercado 
para ampliar estas campanhas pré-competitivas, como aconteceu com o café e saúde.

Esta é apenas uma ideia, talvez exagerada, mas que pode valer a pena considerar já que (1) parece ser perda de tempo esperar que os 
produtores invistam seus próprios recursos para produzir de maneira sustentável sem nenhum tipo de compensação, (2) parece igualmente 
pouco provável que a cadeia de suprimentos forneça os recursos necessários e, portanto (3) um preço maior ao consumidor pelos cafés 
sustentáveis pode ser a solução. Comparando os US$ 350 milhões que se diz serem investidos em sustentabilidade por ano e os US$ 27 
milhões em 10 anos investidos em promoção de consumo no Brasil e os valores da mesma magnitude investidos em café e saúde pela ASIC 
e OIC, valeria a pena usar alguns dos US$ 350 milhões em campanhas de relações públicas para mostrar que custa mais para produzir café 
sustentável e que os consumidores deveriam ajudar a cobrir tais custos? Isto, combinado com regiões cafeeiras sustentáveis e outras novas 
maneiras de medir a sustentabilidade, ajudaria a abrir caminhos para fazer do café um produto completamente sustentável desde a xícara (e 
a carteira) dos consumidores até as sementes dos produtores.
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DESAFIOS PARA PROJETAR BENEFÍCIOS ÚMIDOS ECOLÓGICOS

MÁQUINA DO MÊS

O principal foco do benefício úmido ecológico de café tem sido tradicionalmente reduzir o consumo de água nas principais 
máquinas de processamento: lavadores, para separar as cerejas por densidade e as pedras, despolpadores, para remover a 
polpa que envolve o pergaminho e desmuciladores, para remover a mucilagem aderida ao pergaminho. Porém, outras fontes 
importantes de consumo e contaminação de água são moegas de alimentação com água e o transporte de café utilizando 
canais com água, sem falar de tanques de fermentação, geralmente responsáveis pelo maior consumo de água em todo o 
processo. A menos que máquinas ecológicas – lavadores, despolpadores e desmuciladores – estejam interconectadas por 
equipamentos de transporte com alimentação sem água, o impacto ecológico do benefício não será minimizado. O mesmo se 
aplica para a fermentação, combinada, se necessário, com desmuciladores, inclusive no caso de fermentação a seco.

A Pinhalense tem feito sua parte, ao longo dos anos, desde a invenção e patente do lavador ecológico LSC até o recente 
lançamento do despolpador ECO SUPER de baixo consumo de água, incluindo várias gerações de desmuciladores (DFA e agora 
DMPE). Porém, o papel da Pinhalense não parou aí! Seus projetos de benefício úmido – “layout” e desenho – mais do que 
nunca se esforçam para eliminar a água da alimentação e transporte do café, e até mesmo da fermentação. A Pinhalense 
sempre declarou que o sucesso de um benefício de café depende não apenas das máquinas em si mas também de como elas 
são interligadas, isto é, os flixos dos produtos. Parafraseando isto, quão ecológico um benefício úmido é depende nao só dos 
próprios equipamentos – lavadores, despolpadores e desmuciladores que usam pouca água – mas também de como estas 
máquinas são interconectadas – moegas de alimentação e transporte sem água (elevadores, transportadores, tubos, 
canaletas, etc.) – e como uma fermentação eficiente em termos de uso de água, se utilizada, é projetada.

     

O projeto Pinhalense mostrado acima – um dos maiores benefícios úmidos da Colômbia, atualmente em fase de montagem – 
utiliza transporte mecânico sem água de café e rejeitos, incluindo a polpa do café, desde as moegas de alimentação até os 
secadores rotativos, e utiliza fermentação a seco.

A estratégia de usar máquinas ecológicas – lavadores LSC, despolpadores ECO SUPER e desmuciladores DMPE – combinadas 
com transporte de café e rejeitos sem água é hoje a marca registrada dos projetos de benefício úmido Pinhalense de todos os 
tamanhos, desde grandes benefícios centrais até projetos menores para produtores individuais.

Conte com as máquinas e desenhos/projetos sem custo da Pinhalense para construir seu benefício úmido ecológico de última 
geração.
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