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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
-  O CACAU PODE APRENDER COM O CAFÉ? (pág. 3)
-  EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE CACAU (pág. 4)  

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA CRESCE 7%

PRODUTIVIDADE EM RONDÔNIA CRESCE 154%

As exportações brasileiras de café Arábica registraram um total de 23,6 milhões de sacas de janeiro a setembro de 2018, um 
crescimento de 7,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. A receita cambial, no entanto, apresentou uma queda 
de 6%, alcançando US$ 3,5 bilhões. As exportações de café Conilon, por sua vez cresceram 728,6% em comparação ao ano passado. 
Isso mostra a recuperação desta variedade, que havia sido prejudicada pela estiagem que ocorreu no Espírito Santo em 2015/2016.

Fonte: CaféPoint

“COCOA ACTION BRASIL” LANÇADA PARA IMPULSIONAR SUSTENTABILIDADE
Membros líderes do setor de cacau e chocolate no Brasil lançaram a “Cocoa Action Brasil”, 
uma iniciativa que reúne as principais empresas de cacau e chocolate, agências federais e 
estaduais, associações setoriais, sistemas de certificação e outros interessados para abordar 
uma variedade de temas sobre a sustentabilidade no setor do cacau. O anúncio se realizou 
durante a Partnership Meeting, a conferência anual da Fundação Mundial do Cacau (WCF), celebrada em São Paulo, a qual atraiu mais 
de 300 especialistas em sustentabilidade e profissionais de todo o mundo incluindo produtores, executivos de alto nível e autoridades 
governamentais da Costa do Marfim, Gana, Equador, Peru, Colômbia, Nicarágua e outros países além do Brasil. O Ministro da 
Agricultura do Brasil, Blairo Maggi, abriu o evento acompanhado por palestrantes renomados como Guilherme Leal, sócio do grupo 
de cosméticos Natura - Body Shop, produtor de cacau e criador da marca de lojas e chocolates finos Dengo. Outros palestrantes e 
panelistas incluíram CEOs e diretores de empresas de cacau e chocolate, traders, produtores, pesquisadores e outros. A Cocoa Action 
Brasil é uma iniciativa pré-competitiva multistakeholder de cinco anos em associação com a WCF e é dedicada a aumentar a 
sustentabilidade na cadeia de suprimento do cacau com foco especial no produtor. Os membros da cadeia de chocolate e cacau que 
até o momento se juntaram à iniciativa incluem Barry Callebaut, Cargill, Dengo, Mars, Mondelēz International, Nestlé e Olam. O Brasil 
é atualmente o sétimo maior produtor de cacau do mundo com uma produção de 180.000 ton cultivadas principalmente nos estados 
da Bahia e do Pará, além do Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso e Rondônia.

Fontes: P&A e WCF

A produção de café Robusta em Rondônia foi calculada em 1,98 milhão de sacas em 2018, um aumento de 2,1% em relação à safra 
anterior. A área plantada, estimada em 63,9 mil hectares, representa uma queda de 14% em relação ao ano anterior. A produtividade 
média está projetada em 31 sacas por hectare, um aumento de 18,6%. Nos últimos 10 anos a redução na área plantada foi de 54% e 
a produtividade cresceu 154%. O aumento da produtividade pode ser atribuído à renovação de lavouras antigas que foram 
substituídas por materiais genéticos de alta produtividade, emprego de boas tecnologias, manejo adequado e condições climáticas 
mais favoráveis.  

Fonte: Embrapa Café

CAFEICULTOR INVESTE MENOS NO CULTIVO DO CAFÉ
Produtores brasileiros de café Arábica devem investir menos em tratos culturais na safra 2019/20 já que o retorno e lucratividade 
estão em risco diante dos preços baixos e custos altos de insumos. No Espírito Santo, principal produtor de café Conilon, a situação é 
a mesma: as compras de insumos estão 50% menores neste ano. Isto, somado à safra do próximo ano, que será de baixa no ciclo bienal 
do Arábica, pode diminuir a oferta no maior produtor e exportador global de café. 

Fonte: Agrolink
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CAFÉS MATURADOS EM BARRIS
O mercado de cafés especiais tem passado por um intenso processo de difusão e crescimento no Brasil. Além da qualidade dos grãos 
nacionais, o trabalho de excelência de baristas de todo o país, que passaram a apostar em novas técnicas de torrefação e preparo, 
também contribuiu muito para o aperfeiçoamento da bebida. A Espresso Station está maturando os cafés em barris previamente 
usados para maturar destilados, entre eles whiskey, cachaça, rum e tequila, além de produzir uma linha de cafés com lúpulo. Todo o 
processo é realizado antes da fase de torra. 

Fonte: Franck´s Ultra Café

CHAPADA DE MINAS E CERRADO MINEIRO VENCEM O COE 2018

MAIS FUNDOS PARA ESTOCAGEM DE CAFÉ
Apesar do cenário fiscal desfavorável no Brasil, o Conselho Nacional do Café (CNC) informou que o Funcafé já disponibilizou R$ 1,26 
bilhão (US$ 340 mi) para estocagem do total de R$ 1,86 bilhão (US$ 503 mi) orçados para 2018. Assim mesmo, a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) solicitou mais recursos para a estocagem e o desenvolvimento de mecanismos de recuperação 
do preço do café, diante de uma safra recorde no país. 

Fonte: Reuters
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Os melhores grãos especiais da presente safra foram definidos durante a premiação do Cup of Excellence Brazil 2018. O primeiro lugar 
na categoria de Cereja Descascado (“Pulped Natural” / “Honey”) foi produzido na Fazenda Primavera na região da Chapada de Minas 
Gerais, e recebeu 93,89 pontos. A Fazenda Paraíso no Cerrado Mineiro, foi a campeã da categoria "Naturals", com 93,26 pontos. 
Mantiqueira de Minas, Cerrado Mineiro e Sul de Minas foram as principais regiões com lotes vencedores na categoria "Naturals". 
Chapada Diamantina, Mantiqueira de Minas e Matas de Minas foram as principais regiões com vencedores da categoria destinada aos 
cafés produzidos por via úmida.

Fonte: BSCA

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

337,00

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

Dez 2018 31 Out 2018
Mar 2019

Jul 2019

3,72
+ 5,8%

435,00

430,00

430,00

455,00

450,00

132,75
136,40

140,40

PLATAFORMA GLOBAL DO CAFÉ INCENTIVA MEMBROS A PROMOVER SUSTENTABILIDADE
O incentivo à criação e ao desenvolvimento de Iniciativas de Membros (MIs) é um dos focos do 
Programa Brasil da Plataforma Global do Café (GCP) em 2018. Segundo a Plataforma, a Iniciativa 
de Membros estimula os participantes a promover ações de sustentabilidade co-financiadas 
por outros membros e parceiros, com benefícios coletivos para a cadeia e principalmente o 
produtor. A Iniciativa de Manejo do Mato já está acontecendo enquanto que a de Uso 
Responsável de Agroquímicos iniciará logo. Outras três estão em discussão: Validação de 
Práticas de Tolerância à Seca, Café Sustentável de Rondônia e Controle do Bicho Mineiro. 

Fonte: Notícias Agrícolas

MELITTA CRESCE MESMO EM UM ANO DIFÍCIL
Após registrar alta de 15% em 2017, alcançando uma receita bruta de R$ 1,6 bilhão (US$ 432 mi), a Melitta projeta fechar 2018 com 
um aumento pequeno de 5%. A média de crescimento do último quinquênio foi de 11%. As vendas da Melitta crescerão enquanto que 
o mercado de café no país deverá ter uma queda de 1% em valor.

Fonte: Valor Econômico
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OPINIÃO

O CACAU PODE APRENDER COM O CAFÉ? *

por Carlos H. J. Brando
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Brasil, Vietnã e Colômbia são três histórias de sucesso no agronegócio café. A produção brasileira de café aumentou 50% em dez anos 
sem expansão da área plantada e o país produziu um recorde de 60 milhões de sacas neste ano. A produção cresceu 33% de 26 para 
48 milhões de sacas, enquanto a área plantada caiu entre 2006 e 2013. Isso resultou em um aumento de produtividade de 44%, de 
16 para 23 sacas por hectare. As exportações médias anuais estão acima de 30 milhões de sacas, um terço delas sustentáveis ou 
especiais, e o país consome 22 milhões de sacas por ano. O Brasil é hoje um polo dinâmico de produção de Arábica e Robusta. Como 
o país chegou lá?
 
Houve uma revolução tecnológica que ainda está em andamento envolvendo novas variedades, melhores práticas de cultivo, novas 
técnicas de colheita e tecnologia moderna de pós-colheita. A densidade de plantio passou de cerca de 1.000 para mais de 4.000 
árvores por hectare. Mas essa revolução tecnológica não teria acontecido na ausência de um ambiente favorável que inclui serviços 
de extensão eficientes fornecidos por governos estaduais e cooperativas, instituições privadas fortes reunindo produtores, comércio 
e indústria, organização de produtores em cooperativas e associações e cadeias de fornecimento e mercados eficientes para café, 
insumos e equipamentos.
 
O aumento da produção de café depende do investimento dos produtores, que depende de retornos positivos que, por sua vez, 
dependem da produtividade. O retorno do investimento dos produtores depende da porcentagem do preço de exportação FOB que 
chega até eles. Enquanto 80 a 90% do preço FOB é recebido pelos produtores no Vietnã, Brasil e Colômbia, esse número é de apenas 
50 a 70% em muitos países, 40% em alguns deles. Portanto, não é de se admirar que enquanto a produtividade média nesses três 
países juntos corresponde a 30 sacas/ha (1.800 kg/ha), a média para o resto do mundo é inferior a 10 sacas/ha (600 kg/ha).
 
Há fazendas de café com produtividades próximas às do Brasil, Vietnã e Colômbia na maioria dos países, mas geralmente são grandes 
fazendas. Pequenos produtores em muitos países têm produtividade muito menor porque há pouco treinamento disponível, o acesso 
a fertilizantes, pesticidas e equipamentos é limitado, e as oportunidades de financiamento são poucas ou nenhuma. O acesso a 
material genético, aos resultados de pesquisa e à tecnologia não são por si sós suficientes para aumentar a produtividade se não 
houver apoio além da porteira, incluindo um mercado de café eficiente. O ambiente favorável mencionado anteriormente e 
disponível no Brasil, no Vietnã, na Colômbia e em alguns outros países produtores de café com alta produtividade não existe total ou 
parcialmente em países produtores de café com baixa produtividade. O crescimento da produtividade, a transferência do preço de 
exportação para os produtores e a implementação de práticas sustentáveis são restringidos por ambientes favoráveis imperfeitos.
 
As conclusões acima são aplicáveis ao cacau. A tecnologia pode estar disponível – desenvolvida localmente ou transferida – mas os 
resultados dentro da porteira – maior produtividade e retorno para os produtores – são altamente dependentes do ambiente 
favorável além da porteira. Esse ambiente deve ser usado eficientemente, se disponível, melhorado se parcialmente disponível ou 
desenvolvido, se não estiver disponível. Isto é fácil de propor, mas caro e demorado para implementar.
 
Uma das principais lições transferidas do café é que a eficiência e a rentabilidade da produção de cacau também dependem do apoio 
de um bom ambiente favorável além da porteira: serviços de extensão, geralmente públicos, para treinar produtores; organização de 
produtores em cooperativas para melhorar o acesso a insumos e equipamentos e comercializar cacau; cadeia de fornecimento e 
mercados eficientes de insumos, equipamentos e cacau; financiamento; logística; etc.
 
Por último, mas não menos importante, do ponto de vista do apoio ao desenvolvimento, é um ambiente favorável eficiente que 
garante que os projetos e iniciativas de cacau tenham alcance além dos participantes / beneficiários diretos e tenham impactos 
duradouros com conclusões e resultados amplamente divulgados e metodologias incorporadas ao negócio.
 
* Este artigo é baseado na apresentação do autor “O que o cacau pode aprender do café” feito na Partnership Meeting da Fundação 
Mundial do Cacau em São Paulo, Brasil, em 25 de outubro de 2018. Maiores informações sobre a importância do ambiente favorável 
podem ser encontradas na seção Outlook dos Coffidential Nos. 129 e 128.
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EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE CACAU

A Pinhalense vem desempenhando um papel crescente no fornecimento de equipamentos para processamento de 
cacau no mundo, em países que produzem ou não café. A linha de processamento de cacau Pinhalense compreende 
o inovador quebrador de cacau, do qual detém a patente, o recém-lançado despolpador, máquinas para tombar as 
caixas de fermentação, os conhecidos secadores rotativos, já bastante vendidos, e pré-limpezas, classificadores por 
tamanho e mesas densimétricas de última geração. 

O quebrador de cacau Pinhalense, de aço inoxidável, tem um forte impacto social pois 
reduz drasticamente o risco de acidentes ao se cortar os frutos com facões. Esta 
máquina não só parte o fruto e libera as sementes como também separa os pedaços 
da casca dos grãos de cacau. Sob encomenda, o quebrador de cacau pode ser 
instalado em um trator, em cujo caso se requer um gerador para acioná-lo. 

A mais recente adição à linha de cacau 
Pinhalense, o despolpador, foi desenhado para 
encurtar ao invés de substituir a fermentação. 

Os grãos que passam por esta máquina são fermentados em um menor período de tempo – se ganha 
um ou dois dias – e são secados mais rapidamente sem perda de qualidade. O despolpador pode ser 
usado conjuntamente com as máquinas Pinhalense que transferem os grãos de cacau mecanicamente 
entre as caixas de fermentação. 

Os secadores rotativos SRC para cacau da 
Pinhalense, galvanizados ou de aço 
inoxidável, estão em operação em vários países produtores de cacau com excelentes 
resultados graças a características especiais que evitam danos físicos aos grãos que 
estão sendo secados. Os secadores de cacau estão disponíveis em vários tamanhos 
para se adaptarem a produtores e mercados de portes diversos.

O equipamento para pré-limpeza PL de cacau da Pinhalense é usado depois da 
secagem para eliminar as impurezas maiores ou menores que os grãos e para 
prepará-los para as outras etapas do processamento. A pré-limpeza também pode 
preceder os secadores quando usados para completar ou uniformizar a secagem do 

cacau pré-secado.  
As duas máquinas restantes – o classificador por tamanho, com peneiras especialmente desenhadas para cacau e um sistema automático 
de limpeza com esferas de borracha, e a mesa densimétrica – podem ser usadas em um fluxo de processamento ou separadamente 
dependendo do produto final requerido. O classificador separa o lote de grãos por tamanho para poder ter acesso a mercados específicos 
enquanto que a mesa densimétrica elimina os grãos menos densos – “leves” ou defeituosos – com impacto positivo sobre a qualidade do 
produto. 

Os especialistas em processamento de cacau da Pinhalense podem propor fluxos e fornecer desenhos de plantas que combinam as 
máquinas mencionadas acima da maneira mais eficiente utilizando transportadores Pinhalense para mover o cacau de máquina em 
máquina, balanças eletrônicas Pinhalense assim como silos para armazenamento antes, durante ou depois do processo. 

Quebrador

Despolpador

Secadores Rotativos SRC

Pré-limpeza PL Classificador por tamanho PI Mesa densimétrica MVF


