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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
-  PREÇOS BAIXOS, A VIABILIDADE DA PRODUÇÃO DE CAFÉ E O PAPEL DO PROCESSAMENTO (pág 3)
-  POR QUE COMPRAR EQUIPAMENTOS PINHALENSE? - REVISITADO E ATUALIZADO (pág 4)

FRUTOS MADUROS DE CAFÉ AMARELOS E VERMELHOS NO MESMO PÉ?

SAFRA RECORDE BRASILEIRA 

A cor do fruto maduro de café, vermelha ou amarela, é determinada pelo 
Xanthocarpa, um gene que se expressa dependendo da carga genética da planta, 
ou seja, seu genótipo. Porém, mutações somáticas podem atingir diretamente o 
tecido da planta, mudando a cor do fruto quando está maduro. Tais mutações não 
necessariamente atingem todos os frutos de uma mesma planta e tal fenômeno – 
frutos maduros vermelhos e amarelos no mesmo pé – pode realmente acontecer!

Fonte: Agro DBO

CONFERÊNCIA GLOBAL DE SUSTENTABILIDADE SERÁ NO BRASIL, EM NOVEMBRO
A Conferência Global de Sustentabilidade do Café (GCSC 2018) ocorrerá em Belo Horizonte, Minas Gerais, nos dias 8 e 9 de 
novembro, reunindo 250 participantes e especialistas mundiais em sustentabilidade do café para debater temas como: o futuro 
da sustentabilidade, o papel dos países produtores e consumidores e investimentos de impacto para promover a 
sustentabilidade, entre outros. O evento, organizado anualmente pela Plataforma Global do Café (GCP), combinará 
apresentações e painéis, assim como eventos sociais e oportunidades de networking. Representantes de 9 países produtores – 
Brasil, Vietnã, Indonésia, Uganda, Colômbia, Honduras, Peru, Quênia e Tanzânia – estarão presentes bem como técnicos, 
comercializadores, exportadores e especialistas em sustentabilidades. A GCSC 2018 é gratuita para membros; não-membros 
podem adquirir o ingresso pelo site do evento: www.gcsc.coffee. Brasileiros tem desconto de 50%.

Fonte: ADS

A produção de café na safra 2018/19 será maior que o esperado, de acordo com o terceiro levantamento da CONAB, divulgado 
em setembro. A nova estimativa indica 59,9 milhões de sacas, enquanto que a previsão de maio, que já era recorde, projetava 
58 milhões de sacas (Arábica e Conilon). Se a nova estimativa se confirmar, esta safra será 33,2% maior que a safra passada, que 
foi afetada por problemas climáticos e pela bienalidade negativa do Arábica. Esta estimativa recorde se deve à bienalidade 
positiva do Arábica e das condições climáticas favoráveis, que permitiram também a recuperação da produção de Conilon, 
especialmente no estado do Espírito Santo. A produção brasileira de 2018 de Arábica deve atingir 45,9 milhões de sacas e a de 
Conilon, 14 milhões de sacas.

Fonte: Valor Econômico

MAIOR VOLUME DE CONILON EXPORTADO EM 27 ANOS
O estado do Espírito Santo registrou, em agosto, o maior volume mensal de exportação de Conilon em 27 anos: 536.778 sacas. 
O resultado excelente se deve ao aumento da safra colhida, à depreciação do Real (R$) e ao aumento da qualidade do Conilon 
sendo produzido no estado. As exportações de café do Espírito Santo cresceram 1.800% em comparação com 2017. Os maiores 
importadores de Conilon/Robusta do Espírito Santo são Reino Unido (21%), Bélgica (17%), Estados Unidos (10%), Turquia (9%) 
e Argentina (7%).

Fonte: Centro do Comércio de Café de Vitória
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NOVAS LINHAGENS DA CULTIVAR ARARA
A cultivar de café Arara, registrada recentemente pela Fundação Procafé no Ministério da Agricultura, vem apresentando 
características muito desejáveis. As duas novas linhagens da Arara possuem diferentes atributos, conforme observado nos 
testes de multiplicação no Sul de Minas Gerais e no Espírito Santo: a Arara FV possui porte mais baixo e frutos vermelhos, 
enquanto a Arara PA apresenta porte mais alto e frutos amarelos. Ambas as linhagens encontram-se em fase final de teste, e em 
breve, estarão disponíveis para registro e distribuição.

Fonte: CaféPoint

COMBINAÇÃO DE VARIEDADES DE CAFÉ AJUDA PRODUTORES A ECONOMIZAR

ABELHAS GERAM RENDA PARA CAFEICULTORES BRASILEIROS
A importância das abelhas para a produção de café ainda é pouco conhecida, mesmo com os 
benefícios observados em pesquisas realizadas na região da Alta Mogiana de São Paulo, no 
estado do Espírito Santo e na região Nordeste do Brasil. Se ativas durante a florada, as abelhas 
ajudam a aumentar a produtividade do café de 5 a 15%. Frutos maiores, com melhor qualidade 
e a redução nos custos de produção estão entre outros benefícios.

Fonte: Revista Attalea Agronegócios
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A colheita geralmente representa 15 a 30% do custo total de produção e a qualidade do café depende muito de como ela é 
realizada. Combinar variedades de café cuja maturação dos frutos ocorre em diferentes estágios – precoce, intermediária e 
tardia – dentro da mesma propriedade pode facilitar a colheita, economizar custos de mão de obra e maquinário, aumentar a 
colheita de grãos maduros e melhorar a qualidade e o preço do café.

Fonte: Revista Attalea Agronegócios

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 28 de Setembro 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

324,00

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

Set 2018 28 Set 2018
Dez 2018

Mar 2019

4,04
+ 6,1%

415,00

410,00

410,00

435,00

430,00

118,15
121,45

128,85

FUNCAFÉ LIBERA R$ 3 BILHÕES
Funcafé, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, já repassou mais de R$ 3 bilhões (US$ 763,4 mi) em 2018, representando 
67% dos R$ 4,5 bilhões (US$ 1,1 bi) contratados. Estocagem de café recebeu o maior montante, de R$ 1,26 bilhões (US$ 320,6 
mi); R$ 638,6 milhões (US$ 162,5 mi) foram destinados ao financiamento para aquisição de café. Custeio recebeu R$ 577,5 
milhões (US$ 146,9 mi), linhas de capital de giro, R$ 544,9 milhões (US$ 138,6 mi) e cooperativas, R$ 250,6 milhões (US$ 63,8 
mi).

Fonte: CaféPoint

ROUPA FEITA COM SACA DE CAFÉ BRASILEIRO GANHA PRÊMIO
Um vestido feito com uma saca de café do Brasil foi premiado no concurso de moda 
sustentável Green Carpet Fashion Awards, durante a Semana da Moda de Milão, na Itália. A 
saca de juta foi comprada no mercado de Navigli e decorada com cristais Swarovski pelo 
designer Gilberto Colzolari, que trabalhou para marcas globais de luxo antes de criar sua 
própria linha em 2015.

Fonte: Época Negócios
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OPINIÃO

PREÇOS BAIXOS, A VIABILIDADE DA PRODUÇÃO DE CAFÉ E O PAPEL DO PROCESSAMENTO

por Carlos H. J. Brando
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As discussões sobre a viabilidade do cultivo do café estão ganhando força à medida que os preços do café se mantêm baixos. A OIC 
recentemente publicou a Resolução Nº 465 de seu Conselho sobre Níveis de Preços do Café (https://bit.ly/2OhL8z6), e o Fórum Mundial 
dos Produtores de Café está enviando um e-mail aos CEOs das principais torrefadoras (https://bit.ly/2zOGjEw) alertando-os sobre os 
riscos na sustentabilidade do cultivo de café e no futuro do fornecimento causados pelos preços baixos. O que acrescento neste artigo é 
o papel que o processamento de café tem, especialmente dentro da porteira, em melhorar ou piorar a viabilidade do negócio.

O café leva de 2 a 4 anos após o plantio para começar a produzir e só dá frutos uma vez por ano. Porém, o processamento inadequado 
pode comprometer o trabalho de um ano inteiro em questão de horas! A secagem é provavelmente a fase do processamento em que a 
maioria das perdas ocorre caso não seja realizada corretamente, seguida talvez pelo despolpamento, se for usado, e o descasque.

A secagem ao sol pode ser negativamente afetada por condições climáticas adversas, falta de mão-de-obra ou mão-de-obra 
despreparada, ferramentas inadequadas, etc. Se a chuva excessiva pode prejudicar a secagem e causar fermentação indesejada, o calor 
excessivo pode ter vários impactos negativos sobre a qualidade do café, desde o branqueamento até a transformação das cerejas verdes 
em grãos negros. O superaquecimento não é um risco restrito à secagem mecânica, como muitos pensam, mas ocorre tão 
frequentemente, ou mesmo mais frequentemente, na secagem ao sol, se o café não for revolvido com regularidade.

A secagem mecânica requer um bom controle de temperatura, especialmente na massa de café, e boa movimentação/mistura para 
garantir uma secagem uniforme. O uso de elevadores para a “reciclagem” do café em secadores verticais pode prejudicar o café, 
especialmente o pergaminho que se aproxima do teor de umidade ideal. A secagem rápida pode ser bem-vinda, mas até o ponto em que 
não prejudique a qualidade; isto pode ser alcançado com o uso de tecnologia e operação corretas. A secagem mecânica pode ser mais 
confiável e produzir a mesma qualidade que a secagem ao sol. Uma instalação eficiente de secagem é uma boa apólice de seguro contra 
a mudança climática!

Se o despolpamento não for realizado corretamente, com máquinas modernas de alta tecnologia, os lucros podem cair devido aos danos 
físicos ao pergaminho e ao grão, e à perda de café com a polpa, que é descartada. Estes efeitos indesejados podem e devem ser evitados 
em máquinas que também se abstenham de despolpar cerejas verdes, que devem ser separadas. A fermentação após o despolpamento, 
que pode melhorar a qualidade e vem ganhando apoio crescente entre especialistas, pode causar perdas de peso que são evitadas pela 
remoção mecânica da mucilagem que, por sua vez, pode causar danos físicos ao pergaminho e aos grãos se nao for bem feita. Poderiam 
os ganhos de qualidade devido à fermentação superar as perdas de peso?

A maneira como o café é despolpado ou não, fermentado ou 
não, e secado, afetam a qualidade e o preço, conforme 
explicado na seção Opinião do Coffidential Nº 118. A maneira 
como estas três etapas do processamento é realizada pode 
ser a chave para garantir a viabilidade do cultivo de café.

Sem ter o impacto benéfico potencial dos três processos 
anteriores, o descasque pode causar danos físicos aos grãos 
de café. Mesmo os descascadores modernos e eficientes o 
farão se o café estiver sobre seco, com menos de 10% de 
nível de umidade. A maioria das outras etapas do 
processamento são desenvolvidas para aumentar o valor do 
café, removendo impurezas e defeitos, mas sem alterar a 
qualidade intrínseca do grão.

O gráfico ao lado é um bom guia sobre como o 
processamento do café pode afetar a viabilidade de seu 
cultivo.
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POR QUE COMPRAR EQUIPAMENTOS PINHALENSE? - REVISITADO E ATUALIZADO

MÁQUINA DO MÊS

A maneira mais óbvia de responder a esta questão é fazer uma pesquisa com os clientes da Pinhalense nos 94 países dos 5 
continentes que juntos permitem a Pinhalense acreditar e alegar que praticamente dois-terços do café bebido hoje no mundo passa 
por ao menos uma máquina Pinhalense. Como as dificuldades para fazer uma pesquisa deste tipo são também óbvias, mesmo em 
tempos digitais, vamos resumir aqui as impressões que recebemos tanto de nossos agentes comerciais, que cobrem mais de 40 países 
produtores de café, quanto de uma amostra de clientes, às quais acrescentamos nossas próprias opiniões.

A história de 68 anos da Pinhalense e seu envolvimento com literalmente todas as fases do processamento, da colheita à exportação 
ou torrefação, em todos os mercados relevantes oferece “insights” únicos e exclusivos, que se refletem no “know-how” embutido em 
seus produtos – máquinas – e fluxos customizados e projetos que ela desenvolve para os clientes. Nenhum concorrente se aproxima 
do número de 23.000 projetos de via úmida, secagem e benefício elaborados pela Pinhalense para seus clientes. Pode ser errado 
fazê-lo, mas máquina podem ser copiadas e as máquinas Pinhalense já foram copiadas; é entretanto praticamente impossível copiar 
as soluções de processamento de café customizadas e específicas que a Pinhalense fornece para os clientes como parte do processo 
de venda do maquinário.

Mas, fluxos e projetos à parte, por que comprar máquinas Pinhalense ao invés de cópias? Porque no mundo do processamento de 
café, “o diabo está nos detalhes”. Se cópias foram feitas por décadas e a Pinhalense continuou crescendo, se desenvolvendo e 
expandindo seus mercados, é porque obviamente alguma coisa está faltando nas cópias, sejam detalhes mesmo, qualidade, 
eficiência, durabilidade ou todos estes fatores combinados. A mesma coisa vale para concorrentes que têm sua própria tecnologia. A 
maioria dos clientes que testaram equipamentos da concorrência, retornaram para a Pinhalense. Talvez a troca de fornecedores 
tenha sido baseada em preço, apenas, e a relação custo-benefício eventualmente levou a uma conclusão diferente e ao retorno à 
Pinhalense.

A assistência técnica local e o pronto fornecimento de peças podem ser outras razões que favorecem os equipamentos Pinhalense. A 
maior parte dos agentes comerciais mencionados acima têm seu próprio time de técnicos treinados pela Pinhalense, que fazem a 
manutenção das máquinas Pinhalense, resolvem problemas e respondem às necessidades dos clientes. A Pinhalense não é perfeita 
e também comete erros – assim como fazem reconhecidos fabricantes de carros e empresas de telefonia móvel – mas ela tem um 
histórico único de fazer as máquinas funcionarem para satisfazer os clientes, não importa onde estejam operando. Isto é 
absolutamente crítico no negócio café, onde a entrega pontual é crucial e pequenas porcentagens valem muito.

Em mercados onde é quase impossível evitar cópias, a melhor estratégia é investir em pesquisa e desenvolvimento permanente com 
o lançamento frequente de novos produtos e melhoria dos existentes. O recente lançamento do despolpador com separador de 
verdes ECO SUPER com mínimo consumo de água coroou um processo que inclui secadores com tempo reduzido de secagem, uma 
nova descascadora para microlotes, um sistema de aproveitamento de cafés rejeitados pelas eletrônicas, balanças eletrônicas de 
fluxo e para big bags, e sistemas mais eficientes para casca e pó. E há mais a caminho...

Por último, mas não menos importante, ao invés de investir em novos armazéns ou numa nova fábrica, que são parte dos planos de 
médio prazo, a Pinhalense estrategicamente decidiu concentrar seus investimentos em equipamentos e processos que tem impacto 
direto na qualidade e eficiência de seus produtos. Em anos recentes, a Pinhalense investiu milhões de euros em equipamentos 
automáticos de alta precisão para perfurar peneiras – um componente crítico de várias máquinas –, cortar metal usando laser e, 
recentemente, produzir peças usando robótica. Embora externamente as três fábricas da Pinhalense tenham mudado pouco nos 
últimos 5 ou 10 anos, elas sofreram uma revolução tecnológica na parte interna. Clientes existentes ou potenciais são bem-vindos 
para visitar a empresa e testemunhar tudo isso em primeira mão.

Há muito por trás da marca Pinhalense e há muito mais por vir...
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