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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:

- CONCENTRANDO ESFORÇOS PARA ENFRENTAR A CRISE DE PREÇOS E INCLUIR JOVENS (pág. 3)

- PROCESSAMENTO CONJUNTO A NÍVEL DE FAZENDA PARA APODERAR PEQUENOS PRODUTORES (pág. 4)  

FATORES CLIMÁTICOS ANTECIPAM COLHEITA E AFETAM QUALIDADE

EXPORTADORA TERRA FORTE DECLARA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A colheita já começou no Sul de Minas, maior região produtora de café do Brasil; as 
chuvas fora de época em agosto de 2018 causaram antecipação da florada e o 
consequente desenvolvimento precoce dos frutos. As plantações de Arábica estão 
sofrendo com uma heterogeneidade maior que a usual, com frutos em diferentes 
estágios de maturação na mesma árvore – verde/imaturo, maduro e seco/passa – o 
que afetará a qualidade e reduzirá os preços aos produtores. Estima-se que a 
produção de Arábica atingirá entre 26,4 e 27,6 milhões de sacas em Minas Gerais. 
A produção total brasileira de Arábica está projetada em 36 milhões de sacas, 19% 
menor que a safra anterior.

Fontes: Agrolink, EPTV Sul de Minas e G1 Sul de Minas

PRAZOS DE PAGAMENTOS MAIORES PARA BARTER 
Diante da persistência dos preços baixos do café, empresas e cooperativas estão ampliando os prazos de pagamentos a fim de 
atrair produtores para operações de barter com colheita futura. Enquanto tradicionalmente os pagamentos com café por insumos 
em geral acontecem um ano depois do negócio, as novas operações de barter oferecem prazos de dois a três anos e grandes 
cooperativas, como a Cooxupé, até 5 anos. O café comercializado via barter representou 20% do volume total entregue à 
cooperativa em 2018, o equivalente a 1 milhão de sacas. Empresas como a Bayer esperam que 50% de suas vendas para o setor 
cafeeiro no Brasil sejam realizadas através de barter.

Fonte: Valor Econômico

A Terra Forte, uma das maiores exportadoras de café no Brasil, está passando por reestruturação judicial de sua dívida depois de 
um “default” de R$ 1,1 bilhão (US$ 288 milhões). O pedido de recuperação judicial foi aprovado e a empresa terá 60 dias para 
apresentar um plano de recuperação que pode incluir a venda de ações. De acordo com a Terra Forte, o objetivo do plano é 
encontrar um novo sócio. A Terra Forte respondeu por 6,5% das exportações de café do Brasil em anos recentes.

Fonte: Bloomberg

BSCA E APEX POR TRÁS DO CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ ESPECIAL
A produção de café no Brasil vem registrando um crescimento anual médio de 15% desde 2008, quando o projeto “Brazil The 
Coffee Nation” foi implantado. As receitas das exportações de café especial aumentaram impressionantes 600% desde então, 
puxadas pelo projeto setorial desenvolvido pela BSCA em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil). Mais de 9 milhões de sacas de cafés especiais foram produzidas no Brasil em 2018.

Fonte: BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais)
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LINHAS DE CRÉDITO DO FUNCAFÉ ATINGEM RECORDE DE R$ 5 BILHÕES

NESTLÉ ENTRA NO SEGMENTO DE T&M APÓS 66 ANOS EM SOLÚVEL

DEMANDA POR CAFÉ CRESCE COM MAIS QUALIDADE DO PRODUTO
O consumo doméstico de café não deverá repetir o crescimento recorde de 4,8% de 2018, quando 21 milhões de sacas foram 
consumidas no Brasil. Espera-se que o consumo aumente no máximo 3,5% este ano como resultado do cenário econômico 
desfavorável. O consumo aumenta mais na categoria de cafés de alta qualidade, cujo preços médios no varejo oscilam em torno 
de R$ 55/kg (US$ 14/kg), de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). Os consumidores estão se tornando 
mais exigentes com relação à qualidade.

Fontes: Valor Econômico e Editora Gazeta
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A Nestlé está entrando no segmento de café T&M no Brasil com as marcas Nescafé e Starbucks. Este novo negócio receberá 
investimentos de R$ 300 milhões (US$ 76 milhões). O café, terceiro maior negócio da Nestlé no Brasil, depois de chocolate e leite, 
poderá se tornar o segundo mais importante em 4 a 5 anos. De acordo com a Euromonitor, o Grupo 3Corações lidera o mercado 
de café no Brasil com 22,3% de participação, seguido de JDE (18,9%) e Nestlé (14,2%).

Fonte: Valor Econômico

Um orçamento recorde de R$ 5 bilhões (US$ 1,3 bi) foi aprovado para o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) em 2019. 
Tais recursos representam um aumento de 2,2% comparado com 2018. As linhas de financiamento usadas para custeio, estocagem 
e aquisição de café foram aumentados enquanto que as taxas de juros se mantiveram as mesmas de 2018.

Fonte: CNC

COOPERATIVAS DA BAHIA APOSTAM NO MERCADO DE ESPECIAIS
Cooperativas de agricultura familiar da Chapada Diamantina, na Bahia, vem investindo na produção de cafés especiais e orgânicos 
para exportação. A Coopiatã, por exemplo, tem colocado consistentemente seus cafés entre os finalistas do Cup of Excellence. O 
governo do estado usou fundos do Banco Mundial para investir R$ 3,2 milhões (US$ 810.000) na cadeia produtiva do café para 
melhorar a qualidade e o acesso ao mercado para os pequenos produtores. As cooperativas estão dirigindo os recursos para 
assistência técnica, equipamentos de processamento de café, armazéns e laboratórios de qualidade de café.

Fonte: CCCMG

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 30 de Abril 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

268,00

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

Jul 2019 30 Abr 2019
Set 2019

Dez 2019

3,92
+ 6,9%

365,00

360,00

360,00

385,00

380,00

109,90
112,35

115,45

MARCA DE CAFÉ ESPECIAL LANÇA CAFÉ LUPULADO
Frank’s Ultra Coffee, uma marca de Curitiba, estado do Paraná, lançou uma linha de 
cafés lupulados, desenvolvido com grãos infusionados a seco com lúpulo Centennial 
em flor; recomenda-se que a preparação seja filtrada. A relação da empresa com 
cervejas artesanais se dá desde 2015, quando começou a fermentar café em barris 
usados anteriormente para bebidas destiladas.

Fonte: Revista Cafeicultura
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CONCENTRANDO ESFORÇOS PARA ENFRENTAR A CRISE DE PREÇOS E INCLUIR JOVENS

por Carlos H. J. Brando

Estima-se que 80% do café mundial seja produzido por pequenos produtores. Se o mercado cafeeiro está preocupado com a 
sustentabilidade de sua cadeia de fornecimento e se 80% do café mundial é produzido por pequenos produtores, a questão chave 
aqui é se o pequeno produtor será economicamente sustentável a médio e longo prazo, sem contar agora com os baixos preços 
recorde. Por um lado, a tendência é que o tamanho médio das propriedades de café caia como resultado de mudanças geracionais. 
Por outro lado, não apenas o custo de vida cresce mas, mais importante, as aspirações dos produtores também crescem como 
resultado natural do desenvolvimento. Para piorar a situação, sabemos que, com os atuais preços do café, a maioria dos produtores 
está perdendo dinheiro. Não é um cenário promissor!

As deseconomias de escala enfrentadas pelos pequenos cafeicultores são enormes, especialmente no acesso à tecnologia, assunto 
que conhecemos bem no que se refere à pós-colheita do café. O preço de equipamentos de benefício úmido de café só dobra quando 
a capacidade é aumentada em quatro vezes. Um secador de café grande custa apenas o dobro do preço de um secador pequeno, cuja 
capacidade é um décimo da do secador grande. Um processo similar ocorre com outros tipos de equipamento, por exemplo, 
pulverizadores, tratores e até irrigação. As tentativas para desenvolver equipamentos específicos para pequenos produtores 
geralmente são bem sucedidas do ponto de vista técnico mas falham com frequência em relação ao custo/preço, às vezes 
miseravelmente. Esse fenômeno é agravado pela falta de acesso a crédito para pequenos produtores adquirirem equipamentos e 
também insumos.

A questão do crédito levanta outro problema que afeta os pequenos cafeicultores: seu limitado poder de barganha não apenas na 
compra de equipamentos e insumos mas também na venda de sua safra. Não é necessário ser doutor em economia para saber e 
entender que, em média, um pequeno produtor paga mais e vende por menos que um produtor de médio ou grande porte, da mesma 
forma que os produtos costumam custar mais em uma loja de esquina de um bairro de baixa renda do que em um supermercado de 
classe média.

Em suma, os pequenos produtores ficam com mão-de-obra barata como vantagem competitiva, embora muitas vezes sejam forçados 
a “consumir” suas magras economias ou seu próprio capital limitado. A verdade é que esse trabalho não é de baixo custo, mas apenas 
“vendido” ou computado (ou não) a uma taxa abaixo do nível de mercado. Sem exagero, as perspectivas parecem sombrias para os 
pequenos produtores, mesmo depois da recuperação dos preços. Existe alguma saída?

A receita pode ser mais simples do que se pensa: inverter o processo. Em vez de tornar a tecnologia compatível com a cafeicultura de 
pequeno porte e subsidiar crédito a pequenos produtores, o foco deve ser reunir os produtores para se beneficiar de economias de 
escala em tecnologia e ganhar poder de barganha, comprando e vendendo como um grupo. Compartilhamento de equipamentos, 
usinas conjuntas de processamento, compras em grupo, abordagem conjunta de sustentabilidade e pooling de café a ser 
comercializado são alguns caminhos úteis. Tudo isto é mais fácil falar do que fazer, claro, mas estamos realmente tentando?

As cooperativas existem há mais de 100 anos e as associações de produtores também não são novas, mas seu uso não é tão difundido 
quanto desejável. Talvez essas formas tradicionais de associação devam ser complementadas por formas inovadoras de associação, 
sensíveis à cultura e ao país, que atendam às necessidades dos micro e pequenos cafeicultores e os capacitem para que não 
desapareçam a longo prazo. As barreiras reais para fazê-lo podem ser mais comportamentais e sociológicas do que técnicas e devem 
ser tratadas adequadamente. Este é o desafio para governos, agências e empresas preocupados com a situação do pequeno 
cafeicultor.

A inclusão de jovens, ou seja, sua retenção no agronegócio café, resultará do acesso à mudança tecnológica possibilitada pela centrais 
de benefício, melhor inserção nas cadeias de fornecimento de insumos e café e uma abordagem moderna do negócio, desde a 
semente até o pergaminho ou até mesmo café verde. Mudar é uma condição sine qua non para manter os jovens porque eles só 
ficarão se forem desafiados e puderem fazer as coisas de maneira diferente de seus pais e avós!
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PROCESSAMENTO CONJUNTO A NÍVEL DE FAZENDA PARA APODERAR PEQUENOS 
PRODUTORES

Da esquerda para direita: benefício 
úmido e seco pequeno, 

médio e grande na Guatemala, 
El Salvador e Colômbia, respectivamente

Existem realmente enormes economias de escala no processamento de café na fazenda. Vamos abordar outro exemplo além daqueles 
encontrados na seção Opinião deste Coffidential: se um pequeno despolpador manual custa X, para 100 pequenos cafeicultores o preço 
total será de 100X. Se esse pequeno despolpador for acionado por um motor elétrico, o preço dobra para 200X. Se cada produtor produzir 
uma média de 50 sacas, um único despolpador para processar o café produzido por todos os 100 produtores como um grupo custará apenas 
14X! Uma central de benefício Pinhalense, incluindo não apenas um despolpador, mas também um separador de verdes, uma peneira 
rotativa para separar cerejas não-despolpadas e um desmucilador, custará cerca de 50X e permitirá aos produtores o acesso à tecnologia de 
ponta.

Em resumo, um benefício úmido moderno e ecologicamente correto com um desmucilador, capaz de processar cafés lavados de alta 
qualidade, custa apenas um quarto (25%) do que custaria para equipar cada produtor com um despolpador pequeno convencional, com alto 
consumo de água. Se compararmos apenas os despolpadores, o custo da opção de uma central de benefício cai de 25% para 7%, sem incluir 
os benefícios adicionais da tecnologia moderna vs. antiga e um sistema que consome muita água vs. um sistema que consome pouca água.

Os investimentos em benefícios centrais Pinhalense se aproveitam de grandes economias de escala, como no exemplo acima, pois tais 
benefícios não são um “aglomerado” de pequenos despolpadores individuais, um ao lado do outro, que claramente não desfruta de 
economias de escala. Muito pelo contrário, toda e qualquer central de benefício Pinhalense é projetada especificamente de acordo com as 
características específicas dos cafés a serem processados, provenientes de um grupo de pequenos produtores ou de uma propriedade.

 

Na realidade, os requisitos técnicos para processar cafés produzidos por grupos – pequenos, médios ou grandes – de pequenos produtores 
são mais complexos do que os típicos de cafés provenientes de uma única propriedade. Variedades de café, grau de maturação, conteúdo 
de impureza, distribuição de tamanho, etc. podem ser diferentes de um lote para outro. A Pinhalense tem longa experiência em responder 
a todas essas diferenças e variações pois tem a capacidade única de selecionar e combinar os componentes de seus benefícios úmidos de 
acordo com as características das cerejas que chegam e as exigências dos mercados aos quais os cafés serão fornecidos, desde microlotes a 
cafés diferenciados com ligas de qualidade consistente a cafés comerciais.

A qualidade da colheita está caindo, mesmo no âmbito do pequeno produtor, e o mercado está se tornando cada vez mais diversificado, com 
o crescimento do consumo nos próprios países produtores e nos mercados emergentes e com as novas formas de preparação. Portanto, 
torna-se cada vez mais importante processar adequadamente todas as frações de cerejas que chegam ao benefício úmido, 
independentemente do seu grau de maturação, a fim de preservar sua qualidade intrínseca. O equipamento Pinhalense é reconhecido por 
fazer exatamente isto. Não é de se espantar que a Pinhalense esteve por trás do desenvolvimento do café cereja descascado / honey, sendo 
também pioneira em despolpar cerejas de café parcialmente maduras e sobre-maduras, com grandes ganhos para os agricultores e 
processadores, sem falar na preservação total da qualidade das cerejas maduras que são perfeitamente separadas da polpa e não 
danificadas.

A Pinhalense se destaca por ajudar os pequenos produtores a se beneficiarem de economias de escala no processamento e a desfrutar das 
mesmas vantagens de tecnologia, qualidade e lucro disponíveis para grandes produtores e fazendas. Economias de escala ainda maiores se 
aplicam a centrais de secagem, como sugerido na seção Opinião, e o benefício seco pode ser uma possibilidade adicional, que claramente 
não está disponível para pequenos produtores individuais.


