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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
-  PREÇOS BAIXOS, SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E POBREZA: EXISTE SAÍDA? (pág. 3)
-  GANHANDO DO MERCADO COM MICRO-LOTES  (pág. 4)  

CAFÉ DE ALTA QUALIDADE PRODUZIDO EM MATO GROSSO

EXPORTAÇÃO DE ROBUSTA BRASILEIRO CRESCE MAIS DE 500%

A região noroeste do estado de Mato Grosso vem desenvolvendo sua produção de café, que já soma 130.000 sacas cultivadas 
em mais de 10 mil hectares. A cidade de Colniza sozinha é responsável por 51% do café produzido no estado, localizado no 
centro-oeste brasileiro. Com solo e clima favoráveis, a região planeja duplicar sua produção durante os próximos 5 anos, caso 
investimentos em infraestrutura e logística – incluindo novas rodovias para acessar as fazendas – sejam feitos pelo governo.

Fonte: 24 Horas News

PINHALENSE LANÇA NOVAS COLHEITADEIRAS PARA CONILON
Em resposta à produção crescente de Conilon e aos altos custos e escassez de mão de obra, a Pinhalense acaba de lançar duas 
máquinas colheitadeiras especialmente desenvolvidas para esta variedade: a Robusta, que separa o café dos ramos que são 
cortados, e a Conilona, que abana o café para separar as folhas, paus e outras impurezas. Estas máquinas potentes, de alta 
tecnologia, são totalmente adaptadas às necessidades do produtor de café Conilon, com nivelação hidráulica, operação 
simples, alto desempenho e pouca perda de café.

Fonte: CaféPoint

As exportações de café Conilon/Robusta atingiram mais de 872.000 sacas entre janeiro e julho, com um crescimento de 527% 
em comparação com o mesmo período em 2017. Este grande aumento nas exportações indica a recuperação da produção de 
Conilon, que havia caído nos dois anos anteriores devido a secas severas. As exportações totais de café do Brasil atingiram 17 
milhões de sacas, de janeiro a julho, incluindo 14 milhões de sacas de Arábica (83,2%) e 2 milhões de sacas de café verde 
equivalentes a solúvel (11,6%), de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé).

Fonte: Embrapa

CLIMA É PREOCUPAÇÃO PARA SAFRA FUTURA
O clima atual nas regiões produtoras de café do Sudeste do Brasil já gera preocupações sobre a próxima temporada. Uma 
pequena florada de Arábica já aconteceu devido às chuvas que atingiram a região em finais de julho / começo de agosto. 
Porém, o abortamento de flores pode ocorrer, caso não haja chuvas contínuas. Ainda não é possível prever o impacto do clima 
atual sobre a próxima safra, mas a falta de homogeneidade durante o período de colheita é certa, como resultado de floradas 
ocorrendo em diferentes períodos.

Fonte: Valor Econômico

Conilona Robusta
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MELITTA LANÇA E-COMMERCE NO BRASIL
A Melitta, multinacional alemã de café, começou a vender seus cafés pela Internet e criou uma plataforma para interagir com 
os consumidores. Com conteúdo sobre café e produtos exclusivos, serviços e acessórios disponíveis apenas no site, a plataforma 
inclui uma ferramenta chamada “Café do Meu Jeito” que permite aos consumidores criar seus próprios blends, baseados em 
seu perfil sensorial, com acidez, doçura, etc., e nível de moagem preferidos.

Fonte: Melitta

PRODUTORES DE CONILON PODERÃO ASSOCIAR-SE À BSCA

NOVO MATERIAL GENÉTICO PARA COMBATER BICHO MINEIRO
O bicho mineiro (Leucoptera Coffeella) se tornou a principal praga em muitas áreas cafeeiras. Recentemente tem sido 
necessário alternar tipos de inseticidas, aumentar doses de produto e reduzir intervalos de aplicação, com aumento de custos 
e nem sempre com a eficiência desejada. Materiais genéticos resistentes ao bicho mineiro são uma boa maneira de controlá-lo; 
uma pesquisa inovadora com o material Siriema, que também é resistente à ferrugem e tolerante ao estresse hídrico, está em 
fase final de desenvolvimento e o material logo estará disponível comercialmente.

Fonte: Revista Cafeicultura
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Os produtores de café Conilon e Robusta poderão agora se tornar membros da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). 
Esforços crescentes com relação à qualidade e a maior aceitação desta variedade de café no Brasil levaram à decisão. Armazéns, 
cooperativas e associações de produtores, exportadores, comercializadores e torradores de Conilon e Robusta estão 
convidados a se inscreverem. O Conilon/Robusta representa hoje 24% da produção nacional de café.

Fonte: CaféPoint

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 31 de Agosto 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

323,00

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

Set 2018 31 Ago 2018
Dez 2018

Mar 2019

4,07
+ 8,3%

425,00

420,00

420,00

455,00

450,00

119,20
117,70

120,95

MAIS FUNDOS SOLICITADOS PARA PESQUISA DE CAFÉ
O Conselho Nacional do Café (CNC) solicitou um aumento de recursos para o Consórcio Pesquisa Café do Ministério da 
Agricultura (MAPA). O CNC propõe que o Funcafé destine R$ 15 milhões (US$ 3,6 milhões) anualmente para a pesquisa do café, 
a fim de manter o avanço das inovações tecnológicas do setor. A geração e transferência de novas tecnologias aos produtores 
de café são essenciais para manter a liderança do Brasil na produção mundial de café.

Fonte: Notícias Agrícolas

COCA-COLA INOVA E LANÇA BEBIDA DE CAFÉ NO BRASIL
Coca-Cola Plus Café Espresso foi lançada no Brasil depois de testada no Japão, Austrália e 
Vietnã. A bebida, que tem aroma e sabor de café, é uma versão do tradicional refrigerante, 
com 40% mais cafeína e 50% menos açúcar. O novo produto, desenvolvido para agradar o 
paladar brasileiro, vem em latas de 220ml a um preço de venda de R$ 2,50 (US$ 0,60). O 
consumo de refrigerantes vem caindo no país nos últimos 10 anos ao contrário do café, cujo 
consumo tem crescido consistentemente.

Fonte: StartSe
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OPINIÃO 

PREÇOS BAIXOS, SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E POBREZA: EXISTE SAÍDA?

por Carlos H. J. Brando
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No final de agosto, a Colômbia e o Brasil fizeram uma declaração conjunta sobre o que chamaram de “cenário destrutivo no 
mercado cafeeiro mundial” (https://bit.ly/2x8DdcJ). Se dois dos mais eficientes e lucrativos países produtores de café Arábica 
do mundo estão preocupados com os preços internacionais do café, que dizem estar “abaixo dos custos de produção”, que 
pensar dos outros produtores de Arábica menos produtivos, com cadeias de fornecimento menos eficientes e ambiente 
comercial menos propício – pesquisa, serviços de extensão, financiamento, logística, mercados eficientes de insumos e 
equipamentos e regulamentação inteligente – que o Brasil e a Colômbia possuem.

Por exemplo, um estudo recente da Promecafé mostra que quatro países da América Central – Guatemala, El Salvador, 
Honduras e Costa Rica – têm custos médios de produção muito acima dos preços da ICE, quando tais custos são devidamente 
calculados. O mesmo estudo mostra que os custos diretos (“desembolso”), geralmente adotados como custo de produção por 
pequenos produtores, ignoram não só o retorno de investimento e os custos de aluguel e gerenciamento, mas inclusive custos 
de mão de obra da colheita e cultivo, feitos pelo próprio produtor e sua família. Mesmo se tais custos diretos (“desembolso”) 
estimados, como percebidos pelos produtores, estão abaixo dos preços atuais, eles estão empobrecendo os produtores, que 
não consideram seus custos reais de produção.

Isso traz à tona a questão da sustentabilidade com ênfase em seu componente econômico, que é o que mais importa para os 
produtores, especialmente aqueles mais próximos ou já em situação de pobreza. Muitas vezes é difícil para tais produtores 
entenderem as questões da sustentabilidade se mal conseguem sobreviver com o que ganham. Talvez tenham que cortar 
árvores como uma fonte alternativa de renda ou simplesmente para cozinhar. Talvez tenham que plantar em áreas protegidas 
para aumentar a produção. Possivelmente não consigam mandar seus filhos para a escola para contar com a ajuda deles em 
casa ou no cultivo de café. É óbvio que os consumidores não  ficariam contentes com tais práticas insustentáveis, mas será que 
sabem que os atuais preços do café verde podem não cobrir os custos de produção e, portanto, não levar à sustentabilidade 
econômica?

Chegou a hora de uma mudança de paradigma e da sustentabilidade econômica dos produtores de café ser colocada à frente, 
pois senão todo o conceito de produção sustentável de café estará em risco. Mas como essa mudança pode ocorrer? Eu já falei 
sobre isto no artigo Opinião do Coffidential No. 132 de julho – conseguir o apoio dos consumidores – e não repetirei os mesmos 
argumentos aqui. No entanto, tenho agora outras ideias para acrescentar ao que escrevi antes e às ideias que a Declaração 
Conjunta Colômbia-Brasil propõe.

A declaração conjunta menciona programas para promover a sustentabilidade e quero mencionar aqui uma ideia que vem 
surgindo recentemente. Existem hoje muitas iniciativas internacionais que direta ou indiretamente abordam a sustentabilidade 
– pesquisa, clima, financiamento, ambiente propício, avaliação, etc. Não deveriam estas iniciativas trabalharem mais perto, ou 
mesmo em conjunto, sob um único guarda-chuva para não competir entre si por fundos, mas aumentar o financiamento 
disponível para sustentabilidade do café, coordenar ações e buscar economias de escala? É inevitável que a competição pelos 
mesmos fundos possa levar as iniciativas a perder oportunidades de colaboração significativa e confundir os doadores e 
empresas. Por outro lado, se algumas iniciativas são mais fortes na criação de ferramentas – por exemplo: pesquisa e clima – e 
outras estão trabalhando mais na implementação, consequentemente elas se complementam e deveriam trabalhar 
conjuntamente para que as primeiras não precisem desenvolver sistemas de implementação e as segundas desenvolver 
ferramentas, com repetição de funções e tarefas. Por último, mas não menos importante, esse guarda-chuva ou aliança 
ajudaria a integrar projetos em uma abordagem abrangente, que assegure a sustentabilidade de resultados localizados e sua 
disseminação.

A questão é quem “penduraria o sino no pescoço do gato”, isto é, quem iniciaria esta parceria e como ela deveria ser feita.
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GANHANDO DO MERCADO COM MICRO-LOTES

MÁQUINA DO MÊS

Em tempos de preços baixos de café como agora, os micro-lotes são uma boa ferramenta de mercado e vendas, pois são muito 
menos sensíveis aos preços das bolsas de café. Existe uma demanda crescente por micro-lotes de diferentes qualidades e 
características por parte dos torrefadores, que querem satisfazer seus clientes de forma customizada.

O investimento em equipamentos de processamento para micro-lotes é recuperado rapidamente, como mostram os clientes 
da Pinhalense em países e mercados tão diversos como China e Guatemala, incluindo Colômbia, Quênia, Brasil e outros.

A Pinhalense oferece muitas opções de equipamentos para processar micro-lotes:
   - lavadores LSC-5 e 10
   - despolpadores ecoflex-2 e ECO SUPER
   - desmuciladores DMP-0 e 3
   - secadores SRE-016, 025, 033 e 050
   - descascador polidor e classificador de café C2DPRC
   - descascador conjugado CON-6
   - classificadores por tamanho PFA-1 e 2
   - mesa densimétrica MVF-0
além de elevadores, transportadores e pequenos silos com capacidade adequada.

Os especialistas da P&A e os engenheiros de projetos da Pinhalense podem ajudar-lhe a selecionar o tamanho ideal das 
máquinas, assim como a sequência de equipamentos, para atender suas necessidades de processamento e responder às 
solicitações de micro-lotes de seus clientes. Todos os equipamentos podem ser colocados acima do piso como mostram as 
fotos, para minimizar obras civis e outros custos. A Pinhalense oferece soluções únicas de processamento para micro-lotes de 
café lavado, cereja descascado / honey e natural.

As fotos acima são da Finca El Cadejo, em Antigua, Guatemala (veja mais fotos aqui:  
www.peamarketing.com.br/galeria/finca-el-cadejo)
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