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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- ARTIGOS SOBRE CAFÉ EM 2018: OPINIÃO FLASHBACK (pág. 3)
- PINHALENSE FORNECE GRANDE BENEFÍCIO ECOLÓGICO ÚMIDO E UNIDADE DE SECAGEM DE ÚLTIMA 
  GERAÇÃO NA COLÔMBIA (pág. 4)  

CACIQUE INVESTE US$ 60 MILHÕES EM NOVA FÁBRICA DE SOLÚVEL

CAFÉ BRASILEIRO TEM A MELHOR QUALIDADE DO MUNDO

A empresa de café solúvel Cacique, a maior exportadora de café solúvel do Brasil com vendas em mais de 85 países, investirá US$ 60 
milhões na construção de uma fábrica de solúvel em Linhares, no estado do Espírito Santo. Esta será a segunda unidade da empresa; a 
primeira está localizada no município de Londrina, estado do Paraná. A escolha desta localidade para o investimento é estratégica já que 
o Espírito Santo é o principal produtor brasileiro de Conilon, principal matéria-prima do café solúvel. A empresa poderá aumentar suas 
exportações anuais de 30 para 40 mil toneladas como resultado do investimento.

Fonte: Valor Econômico

EXPORTAÇÕES DE CAFÉS “DIFERENCIADOS” AUMENTAM 27%
As exportações de cafés “diferenciados” alcançaram 5,64 milhões de sacas em 2018, um crescimento de 27,16% comparado com 2017, 
que registrou 4,43 milhões de sacas, de acordo com o CeCafé. A categoria “diferenciados” inclue cafés especiais, sustentáveis, orgânicos 
e outros acima de um dado preço mínimo. Tais exportações geraram uma receita de US$ 1,009 bilhões, com preço médio de US$ 178,98 
por saca exportada, 33,9% maior que o preço médio dos cafés comerciais, de US$ 133,70 por saca.

Fonte: CaféPoint

Os cafés ganhadores da categoria “Cereja Descascado”, produzidos na Fazenda Primavera, região 
da Chapada de Minas, foram vendidos por US$ 143,00/lb durante o leilão brasileiro do Cup of 
Excellence 2018. Além de atingir um novo recorde mundial de preço, o Brasil também alcançou 
o primeiro lugar no ranking mundial de qualidade com o melhor café avaliado nos vários 
campeonatos. Os grãos da Fazenda Primavera receberam incríveis 93,89 pontos superando 
países como Colômbia, Costa Rica, El Salvador e Bolívia. Isto indica a consistência do Brasil para 
oferecer cafés de alta qualidade ao mundo, informa a Associação Brasileira de Cafés Especiais 
(BSCA).

Fonte: CaféPoint

BRASIL PRODUZ RECORDE DE 61,65 MILHÕES DE SACAS EM 2018
O Brasil produziu uma safra recorde, de 61,65 milhões de sacas de café, em 2018, de acordo com a Conab que havia previamente 
projetado uma colheita de 59,9 milhões de sacas. Este volume, que representa um aumento de 37,1% comparado com 2017, é resultado 
das condições climáticas favoráveis que permitiram uma excelente florada, da melhora tecnológica com o uso de variedades mais 
produtivas tais como plantas clonais em Rondônia, além da bienalidade positiva nas lavouras de Arábica.

Fonte: Conab

PRODUÇÃO CRESCE 87,5% MAS VALOR CRESCE APENAS 17,8% EM 13 ANOS
A estimativa do Valor Bruto da Produção (VBP) dos Cafés do Brasil, definida como o faturamento bruto total dos produtores, atingiu R$ 
25,05 (US$ 6,73 bi) bilhões em 2018. O Conilon representou cerca de 20% e o Arábica 80%. O VBP foi de R$ 21,26 bilhões (US$ 6,72 bi) em 
2005, quando a produção de café do Brasil alcançou 32,9 milhões de sacas. Apesar da produção de café ter aumentado 87,5% em 13 anos, 
seu Valor Bruto de Produção aumentou apenas 17,8%.

Fonte: Embrapa Café

Fonte: Alliance for Coffee Excellence
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NOVA FERRAMENTA DE BAIXO CUSTO AJUDA PRODUTORES A COLETAR AMOSTRAS DE SOLO
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas 
Gerais (Emater-MG) desenvolveu um método alternativo para 
facilitar a verificação da densidade e umidade do solo. A 
ferramenta está sendo testada com a colaboração de pequenos 
produtores do município de Jequitibá, região central de Minas 
Gerais. A ideia é facilitar a coleta de amostras de solo e permitir a 
análise de uma forma rápida e mais prática pelos próprios 
produtores. O equipamento ajudará a determinar a quantidade de 
água que será aplicada para otimizar seu uso e também a dimensionar sistemas de irrigação, considerando as peculiaridades de cada 
terreno. O custo da ferramenta alternativa é de cerca de R$ 30 (US$ 8) enquanto as ferramentas convencionais custam cerca de R$ 3.200 
(US$ 862,5).

Fonte: Revista Agronegócios

PRODUÇÃO DE CAFÉ AUMENTA 13,9% NO ESTADO DO MATO GROSSO

PRODUTIVIDADE ATINGE 35 SACAS POR HECTARE NA BAHIA
A Bahia é o quarto maior estado produtor de café do Brasil com uma produção de 4,55 milhões de sacas em 2018. O estado atingiu sua 
maior média de produtividade na história – 35 sacas por hectare – devido ao uso de tecnologias de irrigação e manejo da lavoura que 
permitiram ao estado obter uma receita bruta estimada em R$ 1,6 bilhões. O estado produz cafés das variedades Arábica e Conilon em 
três regiões produtoras: Cerrado, que representa 11% do volume produzido, Planalto 30% e Atlântico 59%, com a produção de Conilon 
concentrada na última região mencionada.

Fonte: Embrapa Café
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A produção de café no estado do Mato Grosso cresceu 13,9% em 2018 atingindo 104,2 mil sacas. O plantio de variedades mais adaptadas 
ao clima da região e o investimento em sistemas de cultivo e irrigação estão entre as razões de tal aumento. A produtividade média do 
estado também aumentou de 9,6 sacas/ha em 2017 para 11,2 sacas/ha em 2018, ainda bem abaixo da média brasileira, o que indica um 
bom potencial de crescimento.

Fonte: G1

VARIEDADE “LAURINA” COM BAIXA CAFEÍNA GANHA CAMPEONATO INTERNACIONAL DE 
BARISMO
A “Laurina” voltou a ser notícia depois que um lote de café desta variedade ganhou o primeiro lugar na categoria de café filtrado (World 
Brewers Cup) no Campeonato Internacional de Barismo que foi realizado durante a Semana Internacional do Café 2018 em Belo 
Horizonte, MG. Este café foi produzido pela Fazenda Daterra, em Patrocínio, Minas Gerais. A variedade “Laurina” se origina das ilhas de 
Reunião, a leste de Madagascar, e foi introduzida no Brasil no século 19. A partir de 1932 passou a ser estudada pelo Instituto Agronômico 
de Campinas (IAC) e foi submetida a diversos estudos genéticos e agronômicos. As plantas de “Laurina” apresentam porte baixo, 
ramificação densa, excelente qualidade de bebida e apenas 0,6% de cafeína, ou seja, a metade do teor existente nas demais cultivares 
comerciais.

Fonte: Revista Agronegócios 

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 28 de Dezembro de 2018

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arabica Natural (R$/saca de 60 kg)

Arabica Cereja Descascado (R$/saca de 60 

Cerrado MG

Conilon / Robusta (R$/saca de 60kg)

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

310,00

BM&F (US$/60kg Arabica bag) Real R$ / Dolar US$

Mar 2019 28 Dez 2018
Set 2019

Dez 2019

3,87
+ 6,25%

405,00

400,00

400,00

425,00

420,00

123,95
126,30

131,60
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OPINIÃO FLASHBACK

FEV: OS DESAFIOS PARA FAZER DA CHINA UM GRANDE CONSUMIDOR DE CAFÉ

MAR:  PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL E RENTÁVEL E A VIABILIDADE DO CULTIVO DE CAFÉ – PARTE 1

JUN: O PAPEL DOS CURRÍCULOS NACIONAIS NA PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

MAI: O TAMANHO DA SAFRA BRASILEIRA

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

JUL: COMO REAGIR À QUEDA NA DEMANDA POR CAFÉS SUSTENTÁVEIS?

AGO: COMO A SECA AFETA O CAFÉ E SUA PRODUÇÃO

SET: PREÇOS BAIXOS, SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E POBREZA: EXISTE SAÍDA?

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

DEZ: CRESCIMENTO DO CONSUMO BRASILEIRO E A VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE 

NOV:  O CACAU PODE APRENDER COM O CAFÉ?

http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_127__versao_portugues_180222054816.pdf

http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_134__versao_portugues.pdf

http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_133__versao_portugues.pdf

http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_132__versao_portugues.pdf

http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_131__versao_portugues.pdf

http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_130__versao_portugues.pdf

http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_129__versao_portugues.pdf

http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_128__versao_portugues.pdf

http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_135__versao_portugues.pdf

http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_136__versao_portugues.pdf

http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_137__versao_portugues.pdf
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MÁQUINA DO MÊS
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A cooperativa líder de café na Colômbia, de los Andes Cooperativa, 
inaugurou em dezembro passado um benefício úmido e secagem 
ecológicos de última geração fornecidos pela Pinhalense. O benefício La 
Chaparrala, o terceiro e maior benefício regional da cooperativa, foi 
projetado pela Pinhalense tendo em mente os sistemas atuais e futuros 
de colheita, em um momento em que a Colômbia está considerando 
seriamente a mecanização da colheita de café.

Localizado no município de Andes, no departamento de Antioquia, o 
novo benefício processará café de mais de 800 fazendas que tem uma 
produção total estimada em 45.000 sacas de 60 kg. A cooperativa vê a 
nova central como um forte apoiador da sustentabilidade na área do projeto, com processamento centralizado moderno e eficiente que 
agregará valor ao café dos agricultores e protegerá o meio ambiente ao redor do rio que fornece água para a cidade de Andes.

A linha ecológica de benefício úmido da Pinhalense, com baixo consumo de água, separa as cerejas de acordo com seu grau de maturação e 
as processa separadamente para obter o máximo de cada produto em termos de qualidade e preço. Diferentes produtos serão despolpados, 
fermentados em seco, lavados e secados separadamente a fim de garantir os maiores retornos possíveis aos produtores. Os secadores 
usarão casca de café como combustível e todas as águas residuais serão tratadas para garantir que os três pilares da sustentabilidade sejam 
abordados.

A combinação dos lavadores LSC e despolpadores de baixo consumo de água ECO SUPER introduz a capacidade de despolpar separadamente 
as cerejas 100% maduras, de melhor qualidade, independentemente da mistura de cereja recebida no benefício. Estes serão os cafés de alta 
qualidade, livres dos sabores indesejados das cerejas verdes que estão sendo colhidas em quantidades cada vez maiores. Cerejas 
semi-maduras e sobre maduras, que têm suas próprias qualidades e mercados específicos, serão despolpadas separadamente para 
maximizar os retornos sem comprometer a qualidade do produto principal. Secadores rotativos horizontais de baixa temperatura são usados 
para manter a qualidade de todos os cafés. Secadores bi-partidos foram fornecidos para secar os volumes menores de café semi-maduros e 
sobre maduros despolpados além dos naturais cujas porcentagens tendem a aumentar no final da colheita.

O benefício La Chaparrala exigiu um investimento de mais de R$ 20 milhões provenientes da cooperativa juntamente com parceiros 
privados, incluindo uma doação da empresa F. Gaviña & Sons, importador e torrefador americano, e financiamento pela empresa belga 
Incofin. A tecnologia e os equipamentos brasileiros da Pinhalense contribuíram para tornar este um projeto verdadeiramente internacional 
– colombiano, brasileiro, americano e belga –, como mencionado pelo gerente geral de los Andes, Juan David Rendón, na abertura de La 
Chaparrala.

Fotos adicionais e informações sobre o novo benefício podem ser encontradas em:
   - Visita ao benefício: https://bit.ly/2syT1CQ  - Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=S1eo_ujbq4w

PINHALENSE FORNECE GRANDE BENEFÍCIO ECOLÓGICO ÚMIDO E 
UNIDADE DE SECAGEM DE ÚLTIMA GERAÇÃO NA COLÔMBIA

www.delosandescooperativa.com


