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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- PROMOVER O CONSUMO É UMA FORMA DE REMEDIAR OS PREÇOS BAIXOS DE CAFÉ E A QUEDA DA 
  SUSTENTABILIDADE? (pág. 3)
- PINHALENSE LANÇA SISTEMA COMPATÍVEL COM IoT PARA MONITORAR E CONTROLAR A SECAGEM DO 
  CAFÉ (pág. 4)  

CONSUMO DE CAFÉ CONTINUA CRESCENDO APESAR DOS PREÇOS ALTOS

COCATREL LANÇA CAFÉS PRODUZIDOS POR MULHERES

Apesar do preço do café para o consumidor ter aumentado substancialmente no Brasil, 
37% de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018, seu consumo cresceu quase 5% de 
novembro de 2017 a outubro de 2018, chegando a 21 milhões de sacas ou 6kg de café 
verde por pessoa. A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) acredita que a 
expansão do consumo reflete a melhoria da qualidade geral do produto e o 
protagonismo do café entre as bebidas saudáveis. A Euromonitor estima um 
crescimento de 3,5% no consumo doméstico de café em 2019.

Fontes: ABIC e Embrapa Café

NESTLÉ PRODUZIRÁ CÁPSULAS E T&M COM A MARCA STARBUCKS
A Nestlé, maior produtora de alimentos do mundo, começará a vender cafés Starbucks em 
supermercados e plataformas digitais em 14 países. O Brasil faz parte deste grupo e, como um 
mercado chave para a empresa, será também a unidade de produção para as cápsulas Dolce 
Gusto e café torrado com a marca Starbucks. Serão 24 novos produtos com a marca Starbucks, 
16 deles cápsulas compatíveis com as máquinas Nespresso e Dolce Gusto, além do café torrado 
e moído. O plano é trazer gradualmente a produção para perto dos centros consumidores. Os 
produtos Starbucks serão produzidos nas fábricas existentes da Dolce Gusto no Brasil. Já a 
produção da Nespresso permanecerá, por ora, concentrada na Suíça. De acordo com a Nestlé, o 
Brasil é um mercado com grande potencial de expansão.

Fonte: Valor Econômico

A Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel) acaba de lançar dois cafés especiais produzidos por mulheres. O 
departamento de cafés especiais selecionou os melhores cafés depositados na cooperativa por produtoras e criou dois blends, ambos 
de alta qualidade, com pontuação acima de 86 pontos. Os produtos chegaram ao mercado a tempo de celebrar o Dia Internacional da 
Mulher, dia 8 de março.

Fonte: CCCMG

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO CAPARAÓ ABRANGE ESPÍRITO SANTO E MINAS GERAIS
Os procedimentos para obter a Denominação de Origem do Café do Caparaó se aproximam do passo mais importante: o registro e 
reconhecimento oficial junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A área geográfica da Denominação de Origem do 
Café do Caparaó envolve dez municípios do Espírito Santo e seis de Minas Gerais. A região já se destaca por seus cafés especiais; seu 
reconhecimento como Indicação Geográfica agregará ainda mais valor ao produto. As regiões Conilon Espírito Santo e Montanhas 
Capixabas também entraram com pedido de registro de suas Indicações Geográficas.

Fonte: Safra ES
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VALOR BRUTO DA AGRICULTURA EM ALTA, INCLUSIVE DO CAFÉ

CAFÉ ORGÂNICO VENCEDOR DO CUP OF EXCELLENCE VENDIDO EM GARRAFAS

AMAZONAS INVESTIRÁ EM CAFÉ CONILON
O estado do Amazonas, no norte do Brasil, planeja incentivar a produção de café e expandir sua safra anual de apenas 7.000 para 360.000 
sacas até 2022. A produção atual de café no estado está concentrada na região sul, no município de Apuí. O trabalho envolverá a Embrapa 
e parcerias com instituições financeiras e de pesquisa, focando no treinamento de técnicos e produtores. O projeto se baseará no café 
Conilon, que se adapta melhor às condições da Bacia Amazônica.

Fonte: Globo Rural
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Garrafas de vidro foram especialmente criadas para levar aos consumidores o microlote de café da variedade Arara, da marca Orfeu, 
vencedor do Cup of Excellence, cultivado de forma orgânica em áreas altas da Fazenda Sertãozinho, no sul de Minas Gerais. O lote da safra 
2018, que apresenta corpo médio aveludado, com notas aromáticas de mel e especiarias, é vendido a preços premium.

Fonte: Globo Rural Online

O Valor Bruto da Produção (VBP) de produtos agrícolas deverá alcançar R$ 633,9 bilhões (US$ 167.7 bilhões) no Brasil em 2019. Se a 
estimativa se confirmar, o montante será 5,6% maior do que em 2018. O VBP cresceu 3,1% em 2018 ante 2017, puxado pela soja (R$ 172,2 
bilhões | US$ 45.6 bilhões), milho (R$ 52,4 bilhões | US$ 13.9 bilhões) e cana-de-açúcar (R$ 51,3 bilhões | 13,6 bilhões). Os maiores 
aumentos foram no trigo (58%), no algodão (51%), no cacau (46%) e no café Arábica (23,4%).

Fonte: CNA Brasil

FERRUGEM PODE REDUZIR PRODUÇÃO EM ATÉ 35% EM 2019
O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) alerta para a alta incidência de ferrugem em plantações por todo o Brasil este ano, devido 
às temperaturas mais altas que a média e chuvas desuniformes que favorecem a ocorrência da doença. Pesquisas de campo 
identificaram a doença, em áreas sem tratamento, em 44% dos cultivares de Catuaí em Campinas, 32% dos cultivares de Mundo Novo 
em Franca e 53% de Mundo Novo em Caconde, todas regiões de café relevantes em São Paulo. Os produtores deverão reduzir os 
intervalos entre as aplicações de fungicidas caso as condições climáticas permaneçam favoráveis à ferrugem.

Fonte: Estadão Conteúdo

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 28 de Fevereiro de 2019

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

Arábica 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

296,00

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

Mar 2019 28 Feb 2019
Set 2019

Dez 2019

3,75
+ 3.8%

395,00

390,00

390,00

405,00

400,00

111,35
120,50

122,05

COOXUPÉ INCENTIVA A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DE ESTUDANTES
O Núcleo de Educação Ambiental (NEA) da Cooxupé orientou mais de 6 mil estudantes de 100 
escolas, em sua área de influência, em boas práticas ambientais e de preservação. Mais de 35 
mil mudas de árvores foram distribuídas nas 21 cidades cobertas pelo programa. O NEA é uma 
parceria entre a Cooxupé e a Fundação Espaço ECO, que tem como objetivo contribuir para o 
crescimento e o desenvolvimento da conscientização ambiental entre estudantes.

Fonte: Folha Rural
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PROMOVER O CONSUMO É UMA FORMA DE REMEDIAR OS PREÇOS BAIXOS DE CAFÉ 
E A QUEDA DA SUSTENTABILIDADE?

por Carlos H. J. Brando

Os preços baixos recorde de café estão causando desespero nas regiões produtoras de todo o mundo. As reações são muitas, em todos os 
níveis da cadeia de fornecimento, e os produtores e seus representantes são de longe os mais enfáticos, como seria de se esperar. Propostas 
abundam de várias partes, mas soluções eficazes para a crise de preços ainda não apareceram.

Enquanto isso, é oportuno perguntar se é possível produzir café de forma sustentável nestes níveis de preço. É altamente improvável, exceto 
para os produtores que estão vendendo a preços premium ou possuem custos de produção abaixo da média do país ou ambos. Em resumo, 
é pouco provável que a maior parte do café do mundo seja produzida de forma sustentável com os preços de hoje, a menos que os 
produtores estejam incorrendo em perdas. Isso explica a crescente preocupação com a Viabilidade Econômica da Produção de Café (EVoF, da 
sigla em inglês) e com a renda mínima para sobreviver (”living income”, em inglês), especialmente para pequenos produtores e trabalhadores 
nas propriedades cafeeiras.

No entanto, olhando para as crises de preços anteriores, percebe-se que embora a taxa média de crescimento da produção tenha diminuído, 
a produção nunca diminuiu consistentemente e alguns países aumentaram sua participação de mercado. Do ponto de vista do mercado, os 
países que produziram mais eficientemente ganharam espaço e, em geral, a sustentabilidade da produção mundial de café caiu 
drasticamente, especialmente a econômica, mas não a ponto de levar os produtores a mudar para outras culturas na maioria dos países, 
provavelmente por falta de alternativas. É provável que isto aconteça novamente nesta crise, apesar da comoção. Uma válvula de escape 
pode ser tecnologia, que pode reduzir os custos de produção. Mas quantos cafeicultores em todo o mundo, especialmente os pequenos, têm 
acesso a inovações que podem realmente reduzir os custos de produção?

Se a sustentabilidade econômica não existe, o que dizer dos pilares socioambientais da sustentabilidade? Este é o momento em que o 
trabalho informal e infantil aumenta, o bem-estar e a segurança dos trabalhadores caem e o café em solos de baixa fertilidade é transferido 
para o solo inicialmente rico de áreas desmatadas, para não falar do desligamento das estações de tratamento de águas residuais, apenas 
para dar alguns exemplos de como as práticas não-sustentáveis se desenvolvem. Qual é a saída?

Em tempos de baixos preços de café, as discussões sobre transferência de preço e intervenção do mercado aumentam, iniciativas de 
sustentabilidade existentes ganham atenção e outras são criadas, e projetos para medir a sustentabilidade mais de perto se desenvolvem 
para abordar colaborativamente problemas identificados, e reduzir riscos em áreas para onde os compradores sensíveis direcionam suas 
compras. No entanto, pouco se fala que a evidência estatística de que a produção de café está aumentando mais rapidamente que o 
consumo pode ser revertida por meio de ações para promover o consumo!

O consumo de café tem crescido mais rápido nas duas décadas do século XXI do que nas duas últimas décadas do século anterior. Mas, 
poderia crescer ainda mais rápido? O aumento do consumo de café na década de 1990 e início de 2000 resultou da disseminação de novas 
evidências sobre os benefícios positivos do café para a saúde, do crescimento das cafeterias, cafés especiais e cápsulas, da abertura de novos 
mercados (como a China) e do crescimento consistente em alguns países produtores com grandes populações, como o Brasil e a Indonésia. 
O que pode ser feito para aumentar a atual taxa de crescimento do consumo de café?

A OIC já está considerando a atualização de seu Guia para Promover o Consumo de Café nos Países Produtores, que gerou projetos para 
promover o consumo na Índia, México, Costa Rica, El Salvador e o mais duradouro e bem-sucedido na Colômbia, além de ter servido como 
pano de fundo para muitas outras iniciativas de promoção de consumo. O Fórum Mundial dos Produtores de Café elegeu a promoção do 
consumo como um dos três principais temas a serem abordados em sua próxima edição, em julho no Brasil.

Programas institucionais em alguns países e ações da indústria em outros, ou ambos nos mesmos países, são as principais ferramentas para 
aumentar o consumo de café. Além da promoção do consumo nos países produtores, cujo baixo consumo per capita apresenta grande 
potencial de crescimento, e em mercados “novos” (consumidores de chá), como China e Índia, as principais áreas a serem abordadas são os 
mercados tradicionais da Europa e do Japão, que vêm crescendo mais lentamente do que os EUA, que recentemente conseguiu sair do 
mesmo crescimento lento. Vale a pena investigar como os EUA o fizeram e se e como isso pode ser replicado na Europa, no Japão e até 
mesmo em outros países. Outra área a ser estudada é como o conceito de sustentabilidade pode ser mais intensamente disseminado entre 
os consumidores, a fim de convencê-los a pagar mais pelo café sustentável, se não para que consumam mais. Não são soluções de curto 
prazo, mas tudo isso merece outro artigo do Opinião…
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PINHALENSE LANÇA SISTEMA COMPATÍVEL COM IoT PARA MONITORAR E CONTROLAR 
A SECAGEM DO CAFÉ
A secagem é de longe a etapa mais cara do processamento pós-colheita e uma das que está fundamentalmente relacionada à 
qualidade e preço do produto final. A Pinhalense acaba de lançar um sistema inovador compatível com IoT – Internet of Things – para 
monitorar e controlar o processo de secagem a fim de garantir que a qualidade intrínseca dos grãos de café seja preservada e 
enfatizada.

O novo sistema Pinhalense é o único que monitora a temperatura em três pontos: fonte de calor – fornalha ou caldeira –, ar usado 
para secar o café e café no tambor de secagem *. Em seguida, ele usa estas informações para controlar e ligar ou desligar os motores 
elétricos que acionam:
- a alimentação de casca,
- o fluxo de ar e
- a rotação do tambor de secagem.
Isso é feito de acordo com programas desenhados para correlacionar a temperatura nos três pontos de medição e secar o produto 
em um processo contínuo, ou com períodos de descanso que ajudam a homogeneizar a umidade dos grãos.

Muito importante do ponto de vista operacional: os usuários só precisam definir a temperatura desejada para secar seu café e o 
sistema ajustará todas as outras temperaturas adequadamente.

O sistema Pinhalense foi desenvolvido especificamente para o café, em oposição a outras tecnologias usadas para controlar a 
secagem de grãos e outros produtos que não são tão valiosos quanto o café, e não exigem um rigoroso controle de temperatura para 
manter a qualidade e maximizar o preço. Mas o exclusivo sistema Pinhalense também pode ser usado para outros produtos com 
ajustes na programação.

O sistema monitora e controla as temperaturas do café e do ar
- efetiva e
- desejada
na
- fonte de calor
- ar que entra no secador e
- massa de café
de forma precisa, a fim de manter a exposição do café ao calor 
dentro de faixas de temperatura programadas que consideram 
não apenas a qualidade do produto, mas também o consumo de 
energia, que é um dos principais custos na equação de secagem.

O novo sistema Pinhalense é compatível e pode ser programado 
para diferentes tipos de café:
- lavado,
- cereja descascado / “honey” e
- natural
e pode ser usado com qualquer secador rotativo Pinhalense, novo ou existente, desde o menor SRE-025 até o maior SRE-240, 
incluindo os mais vendidos secadores de tambor único SRE-150, além da família SRE-B de secadores de tambor dividido.

O sistema exclusivo da Pinhalense para monitorar e controlar o processo de secagem está (1) disponível para máquinas individuais, 
bem como (2) qualquer combinação de unidades de secagem e tamanhos com fontes de calor individuais ou coletivas e (3) pode ser 
conectado a sistemas integrados de controle da planta.

ÓTIMO CONTROLE DE TEMPERATURA – ECONOMIA DE ENERGIA – CAFÉ DE MAIOR QUALIDADE


