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

- BEBA MAIS UMA XÍCARA DE CAFÉ PARA TORNAR O MUNDO MELHOR!* (pág. 3)

- CARMOMAQ LANÇA NOVO TORRADOR ELÉTRICO DE 1KG (pág. 5)  

RONDÔNIA TERÁ A PRIMEIRA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA SUSTENTÁVEL DO MUNDO

BAIXA QUALIDADE DO CAFÉ INDUZIDA PELO CLIMA PODE REDUZIR PREÇOS

A Indicação Geográfica Matas de Rondônia deverá ser aprovada em breve. A solicitação foi feita 
pela Associação dos Cafeicultores de Matas de Rondônia (Caferon) que reúne 400 produtores em 
15 municípios de Rondônia, estado produtor de Robusta localizado na Bacia Amazônica. A 
Plataforma Global do Café (GCP) está desempenhando um papel importante nesta solicitação de 
IG sustentável, com seu Currículo de Sustentabilidade do Café sendo tanto parte das exigências da 
IG como ferramenta de capacitação de técnicos e produtores para reestruturar a forma como a 
cultura é conduzida a fim de assegurar a produção sustentável de café. Pequenos produtores são 
predominantes no estado, com uma média de quatro a cinco hectares por produtor. Sua 
produtividade subiu de 7,5 sacas por hectare em 2001 para 31,5 sacas em 2019.

Fontes: Agrolink e P&A

AUMENTAM AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE 
CAFÉ VERDE PARA PAÍSES PRODUTORES 
De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé), as 
exportações brasileiras de café verde para os países produtores 
aumentaram substancialmente este ano com o México e a Colômbia sendo 
os mais importantes destinos. O México importou 155 mil sacas de janeiro 
a maio de 2019 contra apenas 17 mil sacas no mesmo período de 2018, com 
aumento de 811%. A Colômbia, por sua vez, importou 138 mil sacas nos 
primeiros cinco meses de 2019 contra 21 mil sacas no mesmo período de 
2018, um aumento de 559%.

Fonte: CeCafé

De acordo com a Cooxupé, a maior cooperativa de café do Brasil, a safra de 2019/20 pode ter sérios problemas de qualidade que reduzirão 
a renda dos produtores em um momento de baixos preços do café. Os problemas ocorreram em grande parte devido aos diferentes 
períodos de floração que causaram diferentes picos de maturação. Estima-se que a perda do preço médio associado à qualidade varie de 
R$ 20 a R$ 50 por saca, ou seja, de 4 a 10 centavos de dólar por libra-peso. Esta questão está sendo observada em todas as regiões 
produtoras de café e especialmente no Cerrado e Sul de Minas.

Fonte: Valor Econômico

CAFÉ CONILON COMO SINÔNIMO DE QUALIDADE
A rede de cafés Santo Grão lançou seu primeiro produto feito apenas com café Conilon. O micro lote da variedade Diamante da Fazenda 
Venturim, no Espírito Santo, foi chamado de "0% Arábica"! Os produtores de café Conilon estão focando em qualidade em resposta ao 
recente interesse nas nuances que esta variedade apresenta na xícara, bem como ao fato de que um café Conilon foi o vencedor do 
Concurso Coffee of the Year 2018.

Fonte: Valor Econômico

Países Produtores jan-19 a mai-19 Jan-18 a mai-18 Variação (%)

México 154527 16970 810,6
Colômbia 137735 20918 558,5
Indonésia 35195 30718 14,6
Equador 13332 * *
República Dominicana 6400 1300 392,3
Vietnã 3370 2110 59,7
Trinidade e Tobago 2275 1945 17
Filipinas 1280 320 300
Índia 560 1120 - 50
Tailândia 420 100 320
Paraguai 150 4926 - 97
Cuba * 20150 - 100

Total 335.244 100.577 253,2
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NESTLÉ RETOMA INVESTIMENTOS NO BRASIL

EXPORTAÇÃO PODE REDUZIR OS ESTOQUES DE CAFÉ NO BRASIL

OUTRA SAFRA ABUNDANTE DE CAFÉ CONILON 
De acordo com a segunda estimativa da Conab em 2019 divulgada em junho, a produção de Conilon pode chegar a 13,9 milhões de sacas 
nesta safra, 1,7% inferior ao recorde de 2018/19 quando o país colheu 14,2 milhões de sacas, que representaram 23% do total da safra 
brasileira de café. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o estado deve colher entre 9 e 
9,5 milhões de sacas. Segundo a cooperativa Cooabriel, os produtores começaram a migrar de áreas montanhosas para regiões planas onde 
a colheita pode ser mecanizada. A Cooabriel possui 4,6 mil associados no Espírito Santo e na Bahia. A perspectiva também é de uma grande 
safra em Rondônia.

Fonte: Valor Econômico
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Os estoques de passagem do Brasil podem ser inferiores às estimativas anteriores, segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Cepea). O ritmo acelerado das exportações está sendo considerado o fator determinante para esta situação. O 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reduziu sua previsão de estoques brasileiros para 3,8 milhões de sacas, a partir de 
uma estimativa inicial de 6,8 milhões de sacas para o final do ano cafeeiro de 2018/2019.

Fonte: Globo Rural

Os negócios da Nestlé estão em forte aceleração no Brasil após alguns anos difíceis. O país é seu quarto maior mercado mundial, após 
Estados Unidos, China e França. A Nestlé investiu R$ 1,5 bilhão (US$ 395 milhões) no Brasil em 2018 e estima investir R$ 1,6 bilhão (US$ 421 
mi) este ano em fábricas, distribuição, etc. O segmento de café da Nestlé, um dos pilares mais importantes da empresa no Brasil, receberá 
uma grande parcela deste investimento para expandir os novos negócios da Starbucks, Nespresso e Nescafé Dolce Gusto. O mercado de cafés 
especiais e premium no Brasil cresceu 20% nos últimos dois anos, aumento este que reflete a mudança de hábitos dos consumidores 
brasileiros.

Fonte: Valor Econômico

INCAPER LANÇA NOVA CULTIVAR DE CONILON PROPAGADA POR SEMENTE
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) lançou a cultivar Conquista, conhecida por sua ampla base 
genética. Enquanto uma variedade clonal normalmente consiste de 9 a 14 clones, esta cultivar reúne 56 genótipos diferentes (clones e 
híbridos). A Conquista apresenta produtividade de 74 sacas por hectare em condições normais de cultivo e é 47% mais produtiva que a 
Robusta Tropical, primeira cultivar propagada por sementes do Incaper, lançada em 2000. A cultivar Conquista se adapta ao ambiente quente 
do Espírito Santo, é vigorosa, tolerante à seca e apresenta moderada resistência à ferrugem, a principal doença do café. O tamanho do grão 
é médio a grande e apresenta qualidade superior, com mais de 80 pontos. Outra grande vantagem está relacionada ao preço das mudas. Por 
demandar menos mão de obra, manejo e controle nos viveiros, o custo da muda seminal é 50% menor que o das clonais.

Fonte: Jornal Montanhas Capixabas

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

298,00

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

Jul 2019 28 Jun 2019
Set 2019

Dez 2019

3,84
+ 15,7%

485,00

480,00

480,00

415,00

410,00

129,95
133,00

137,87

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL CRESCE
Mais de 90% do café solúvel brasileiro é hoje exportado e se espera um aumento de 5% nas suas exportações em relação a 2018, segundo a 
Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel  (ABICS). As exportações de café solúvel registraram 3,4 milhões de sacas, com faturamento 
de US$ 595,6 milhões em 2018. Os principais destinos dos cafés solúveis brasileiros são Estados Unidos, União Europeia, Rússia, Japão, 
Indonésia e Argentina.

Fonte: Valor Econômico
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BEBA MAIS UMA XÍCARA DE CAFÉ PARA TORNAR O MUNDO MELHOR!*

O consumo mundial de café está crescendo mais rapidamente hoje do que no passado, mas não rápido o suficiente para compensar os 
aumentos recentes de produção. Portanto, aumentar a taxa de crescimento do consumo é uma solução para combater os baixos preços 
do café, mas não a curto prazo. Mas onde e como o agronegócio café deve atuar para aumentar o consumo?

A taxa de crescimento anual do consumo é maior hoje na Ásia e na África, como mostra a tabela abaixo. Muitas vezes se ouve que o 
crescimento do consumo na China e secundariamente na Índia é muito maior do que os 4,5% da tabela, mas sobre uma base pequena. A 
verdade é que se considerarmos toda a Ásia, a base já é grande, com o consumo total abaixo apenas da Europa, e as grandes taxas de 
crescimento na China, Índia e Indonésia elevam as médias asiáticas.

É também na Ásia que está o maior 
crescimento anual em volume – 1,8 milhão de 
sacas de 60kg – mais do que o dobro da 
América do Norte, que ocupa o segundo lugar. 
No entanto, as taxas de crescimento também 
são grandes na África, quase tão altas quanto 
na Ásia, mas o aumento anual de volume é a 
menor das cinco áreas da tabela. Existe um 
grande potencial na África, com população e 
renda crescentes, mas há muito a fazer para 
concretizá-lo.

As Américas estão em um estado intermediário, com taxas de crescimento um pouco abaixo da média de 2,5% para o mundo, e é na 
Europa que as taxas de crescimento são as mais baixas, mas sobre a maior base. A América do Norte, a Europa e alguns outros mercados 
consumidores consolidados estão experimentando um fenômeno diferente: o valor total do café consumido está crescendo mais rápido 
do que os volumes totais. Isso não é necessariamente a melhor coisa para os países produtores.

Se nos concentrarmos apenas nos países produtores, o Brasil é historicamente e de longe o país onde o consumo de café mais cresceu e 
o processo continua até hoje, após um breve hiato há cinco anos. Outros países produtores, como México, Índia e Colômbia, cujas taxas 
de crescimento do consumo foram pequenas ou até negativas nos anos 90, começaram a crescer mais rapidamente no novo século por 
várias razões. As principais razões para esta mudança foram uma nova visão sobre os benefícios do consumo de café para a saúde e 
programas institucionais baseados ou inspirados pelo Guia da OIC para Promover o Consumo de Café nos Países Produtores. Por outro 
lado, países produtores como a Indonésia primeiro, o Vietnã depois e a China mais recentemente, experimentaram taxas de crescimento 
muito maiores sem programas institucionais pré-competitivos. O que podemos aprender com tudo isso?

Parece que nos países produtores onde o hábito de beber café é disseminado, mas não necessariamente forte, há uma tendência de se 
incorporar o consumo de café na rotina diária e programas institucionais pré-competitivos são necessários para “sacudir” os 
consumidores e renovar o consumo. Nos países produtores que consomem outras bebidas quentes, por exemplo o chá, e onde o café é 
uma “nova” bebida, as forças de mercado – empresas e marcas – impulsionam o consumo em resposta as suas ações competitivas. Este 
último processo é também o que aconteceu nos países importadores e consumidores, onde as empresas e marcas fizeram com que o 
consumo crescesse depois que os programas institucionais de café e saúde reativaram o mercado.

Enquanto o café solúvel estimula o consumo em países produtores que não são bebedores tradicionais de café, a monodose/cápsulas, a 
terceira onda e as bebidas prontas para beber (RTD) desempenham este papel nos mercados importadores / consumidores. As cafeterias 
desempenham papéis diferentes em cada país, desde a introdução do consumo em países que não tomam café até chamar nova atenção 
ao café nos países consumidores tradicionais.

por Carlos H. J. Brando

REGIÃO
CONSUMO TOTAL

(milhões de 
sacas)

TAXA DE 
CRESCIMENTO

(%/ano)

VOLUME 
ADICIONADO

(mi sacas/ano)
América do Norte 33,9 +2,3% +0,8
América Latina 29,6 +2,1% +0,6
Europa 49,2 +1,1% +0,5
África 11,2 +3,9% +0,4
Ásia e Oceania 39,6 +4,5% +1,8
Mundo 163,5 +2,5% +4,1
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A promoção do consumo de café em todo o mundo deve levar em conta quatro fatores críticos: o consumo atual per capita, que indica 
potencial, saturação ou um estágio intermediário; renda média e sua taxa de crescimento; população e sua taxa de crescimento; e 
mudanças nos hábitos de consumo de bebidas quentes, que podem indicar mudanças do chá para o café, por exemplo, ou mudanças na 
qualidade que podem afetar a relação entre os preços do café e os volumes consumidos.

Além disso, os esforços para aumentar o consumo de café, competitivos e pré-competitivos, incluindo a revisão do Guia já aprovada pela 

OIC, devem agora considerar como o mundo mudou recentemente e está ainda mudando tanto nas técnicas de comunicação e vendas 

quanto no próprio consumo de café. A internet, o branding digital, o e-marketing e o e-commerce, a mudança dos hábitos de consumo e a 

melhoria da qualidade do café devem ser considerados. Se os impactos da revolução digital são bastante semelhantes para muitos produtos 

e para outras bebidas e podem se beneficiar do que está sendo feito em seus respectivos mercados, o papel da qualidade do café na 

promoção do consumo deve ser abordado especificamente.

Em países importadores e consumidores tradicionais, a premiunização – o movimento em direção a cafés de melhor qualidade – pode fazer 

com que os preços do café aumentem mais rapidamente do que os volumes consumidos, como parece acontecer nos EUA e na Europa. Nos 

mercados emergentes – produtores e consumidores – com renda mais alta e de rápido crescimento, a premiunização pode induzir o 

consumo atraindo novos consumidores, formadores de opinião. Mas em mercados com renda mais baixa, mesmo que crescendo 

rapidamente, a premiunização pode atingir apenas um público limitado de alta renda e perder o objetivo de ajudar a aumentar o consumo 

de massa. Para ser usada efetivamente na promoção do consumo, a qualidade deve ser definida de forma flexível, de acordo com o 

tamanho do bolso dos consumidores, como vem sendo feito no Brasil. 

Tendo feito uma retrospectiva do crescimento do consumo, agora me aventuro a propor uma nova ideia. Pode ser possível usar a 

sustentabilidade – produção sustentável de café – como um motivador de consumo talvez tão poderoso quanto os benefícios positivos para 

a saúde foram e ainda são? Incomoda-me que a sustentabilidade seja frequentemente mencionada de forma negativa, em conexão com 

questões negativas como trabalho infantil e escravo, uso inadequado de agroquímicos, desmatamento, etc. “Compre, pague mais e beba 

café sustentável porque isso não causa nenhum dos problemas acima!” Será que esta mensagem negativa é uma maneira adequada de 

buscar compensar os cafeicultores sustentáveis por seus esforços ou para aumentar o consumo de cafés sustentáveis e do café em geral? 

Associar o consumo de bebidas a mensagens negativas é uma boa maneira de promover seu consumo?

O que proponho, em vez disso, é mudar a abordagem de negativa para positiva e dizer “beba mais café para ajudar milhões de produtores 

e suas famílias em todo o mundo a ter uma renda maior, uma vida melhor e a proteger o meio ambiente”. Será esta uma mensagem muito 

ingênua? Você não precisa necessariamente pagar mais pelo seu café, mas “beba mais uma xícara de café para tornar o mundo melhor”!

* Esta foi a introdução do Painel 3, sobre Consumo, no primeiro dia do Fórum Mundial de Produtores de Café realizado em Campinas, Brasil.

por Carlos H. J. Brando
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CARMOMAQ LANÇA NOVO TORRADOR ELÉTRICO DE 1KG
Temos o prazer de anunciar que a P&A acaba de fazer uma parceria com a fabricante 

brasileira de torradores Carmomaq para gerenciar suas vendas fora do Brasil.

A Carmomaq foi fundada em Pinhal há 28 anos e é especializada em equipamentos 

de torrefação de café. Ela se expandiu significativamente nos últimos anos dentro e 

fora do Brasil, oferecendo produtos de qualidade com tecnologia de ponta.

A Carmomaq oferece soluções de torrefação e moagem de café com capacidades que 

variam de 1 até 480kg por torra em muitos modelos que podem ser operados manual 

ou automaticamente. Ela também oferece soluções completas para linhas de torrefação, desde a recepção até o empacotamento.

A nova adição à linha de produtos da Carmomaq é o torrador STRATTO. Este 

torrador elétrico compacto de 1kg/torra foi projetado para trazer conveniência 

e maior controle para o usuário, sendo 100% elétrico e adotando um tablet 

como painel de controle. O ciclone embutido aumenta a conveniência ao 

economizar espaço e permitir uma instalação com melhor visual.

Os controles de temperatura e fluxo de ar e a bandeja de resfriamento do 

torrador STRATTO podem ser operados de forma independente. Os perfis de 

torra podem ser monitorados e salvos no tablet que acompanha o produto para 

serem repetidos no futuro.

A capacidade horária do novo torrador STRATTO é de até 5 kg, com um tempo 

de torra de 12 minutos. A máquina tem baixo consumo de energia, de apenas 3 

kW/h, apesar de ser 100% elétrica.

O STRATTO é ideal para pequenas lojas de café, treinamento em torra e “workshops” sem dizer que é uma solução simples para os 

amantes do café que torram em casa.

Visite o site da Carmomaq (http://www.carmomaq.com.br/index-en.php) ou contate a P&A (peamarketing@peamarketing.com.br) 

para saber mais sobre este produto e toda a linha da Carmomaq e para solicitar sua cotação.


