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

- SALÁRIO E RENTABILIDADE DE BEM-ESTAR (pág. 4)

- ALÉM DO CAFÉ: EQUIPAMENTOS PARA CACAU, MACADÂMIA, FEIJÃO, PIMENTA DO REINO E OUTRAS 
  SEMENTES, NOZES E GRÃOS (pág. 5)  

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ DIFERENCIADO CORRESPONDE A 20% DO VOLUME E 30% DO VALOR 
DAS VENDAS AO EXTERIOR
O total das exportações brasileiras de café atingiu 23,5 milhões de sacas de janeiro a julho de 2019, com um preço médio de US$ 124,8 
por saca de 60 kg, gerando uma receita cambial de US$ 2,9 bilhões. O café solúvel e o T&M totalizaram 2,3 milhões de sacas e 
representaram 9,9%, e o café verde representou 90,1%, atingindo 21,2 milhões de sacas. Os cafés diferenciados, que possuem 
qualidade superior ou certificação de sustentabilidade, corresponderam a 20% do total das exportações de café verde, com preço 
médio de US$ 156 por saca e prêmio de 37,5% em comparação com a média de US$ 113 paga por cafés não diferenciados. A receita 
total de cafés diferenciados atingiu US$ 700,3 milhões e a receita de cafés não diferenciados representou US$ 1,89 bilhão e 
correspondeu a 70,1% do total das exportações de café verde.

Fonte: Embrapa Café

SETOR BUSCA PROGRAMA PARA RETER CAFÉ E AUMENTAR PREÇOS

NOVA SELEÇÃO CV 50 DO CULTIVAR ACAUÃ NOVO APRESENTA RESISTÊNCIA AO NEMATÓIDE 
M. EXÍGUA

Os cafeicultores brasileiros estão se mobilizando para convencer o governo a lançar um programa para armazenar 10 milhões de sacas, 
com potencial para aumentar os preços internacionais do café. Os membros da Frente Parlamentar do Café apresentarão um projeto 
de lei para a implementação do chamado Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) na modalidade invertida. De acordo com 
os termos do Pepro Invertido, os produtores que venderem seu café acima do preço de referência receberão um subsídio do governo, 
incentivando-os a segurar o produto para receber o prêmio. O programa, que já foi utilizado em 2007, é aplicável quando os preços de 
mercado estão abaixo dos preços de referência oficiais do produto. 

Fonte: Notícias Agrícolas

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E BOA PRODUTIVIDADE ATRAI PRODUTORES À VARIEDADE DE 
CAFÉ ARARA
Cada vez mais conhecida por sua resistência – café mais vigoroso que não requer pulverização constante ou controle de doenças –, a 
Arara é uma variedade que está atraindo pequenos e médios produtores no sul de Minas Gerais que estão apostando nela para obter 
bons lucros. Mais de 40 milhões de sementes da variedade foram vendidas apenas em 2019, de acordo com a Fundação Procafé.

Fonte: G1

Meloidogyne exigua é o nematóide que mais ataca o café no Brasil com impactos negativos severos às lavouras. Seu controle químico 
é, todavia, prejudicado pela dificuldade de atingir grandes volumes de solo e raízes o que reduz a eficiência do tratamento e aumenta 
os custos de aplicação. O controle através de variedades resistentes requer o desenvolvimento de materiais que reúnam resistência, 
vigor e produtividade. Foi observada grande resistência ao nematoide M. exigua na seleção cv 50 da cultivar Acauã Novo. O 
experimento foi conduzido com as práticas usuais de cultivo, sem controle químico de nematóides, e uma avaliação das raízes grossas 
e finas foi feita depois de 3,5 anos. A conclusão foi que a nova cultivar possui boa resistência ao nematóide além de suas características 
conhecidas de boa resistência à ferrugem e boa produtividade.

 Fonte: Procafé



COOPERATIVAS AFIRMAM QUE CLIMA DEVE AFETAR SAFRA DE CAFÉ EM 2020
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ROCK IN RIO TERÁ MARCA OFICIAL DE CAFÉ

IBGE REDUZ SAFRA BRASILEIRA EM 2019 
O Brasil deve produzir 52,1 milhões de sacas de café em 2019, de acordo com a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Este número está 1% abaixo da estimativa do mês anterior, com produção menor que o esperado em 
Minas Gerais e Paraná. A produção de Arábica foi estimada em 36,7 milhões de sacas, com queda de 18,2% em relação à safra de 2018. 
O café Robusta, no entanto, deverá produzir 15,3 milhões de sacas, um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior.

Fonte: Notícias Agrícolas
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As principais cooperativas brasileiras de café divulgaram uma declaração informando que as condições climáticas que afetaram as 
plantações de café nos últimos meses levarão a uma safra menor do que esperado no próximo ano. Verificou-se que o volume de café 
Arábica a ser colhido no Brasil pode ser afetado com base em estudos e avaliações técnicas realizadas diretamente no campo. No 
comunicado, que inclui a Cooxupé e a Minasul entre seus 19 signatários, as cooperativas declararam que as expectativas de uma safra 
recorde em 2020, ano de alta produção devido a bienalidade positiva do Arábica, não são sustentadas pelas condições observadas nos 
cafezais. Eles acrescentaram que este cenário negativo poderá ser pior se o clima não for favorável nos próximos meses.

Fonte: Notícias Agrícolas

A 3 Corações será a marca oficial de café no maior festival de música e entretenimento do Brasil e do mundo, o Rock in Rio. A marca 
estará presente de diferentes maneiras durante o festival, com degustação de café especiais, um menu de drinks preparados com café 
e o lançamento de uma edição limitada de cápsulas "Rock in Rio" compatíveis com a máquina do grupo TRES para café expresso e 
outras bebidas. 

Fonte: 3 Corações

COOPERATIVAS DE CAFÉ SE DESTACAM NO SETOR AGROPECUÁRIO BRASILEIRO
A Cooxupé ficou em sexto lugar no ranking do setor agropecuário Valor 1000, que pontua as 1.000 maiores empresas brasileiras em 
25 setores da economia, de acordo com seu desempenho em 2018. A Cooxupé ficou em 1º lugar em Minas Gerais e ocupou a 7ª 
posição na região Sudeste e a 175ª posição no ranking geral das 1.000 maiores empresas do país. A Cooabriel é a 25ª maior empresa 
do estado do Espírito Santo, depois de subir 10 posições no ranking do Instituto Euvaldo Lodi. A Cooabriel também se destaca no setor 
atacadista, ocupando a 5ª posição entre as 100 maiores empresas deste setor do Espírito Santo.

Fontes: Cooxupé e Cooabriel

CATUAÍ AMARELO DÁ SABOR A CERVEJA
A marca brasileira de cerveja Sunset Brew lançou recentemente uma linha de cervejas 
especiais que combina o sabor intenso e a boa acidez do café Catuaí com a amargura 
e o corpo alto da cerveja. É a Mystic Panther, uma Imperial Coffee Porter de 
intensidade, complexidade e notas de chocolate e cacau em sua composição. Eleita 
como a melhor cerveja de café do Brasil no Festival Brasileiro de Cerveja de 2019 e a 
melhor cerveja dentro da Family Stout na América Latina, no South Beer Cup, a nova 
bebida surpreende pelo seu intenso perfil aromático, destacando notas de café 
espresso, baunilha, cacau e nozes, as quais remetem ao cappuccino. Rica em sabor e 
ideal para estações com temperaturas mais baixas, a cerveja tem como elemento 
principal o café da região de Natércia, Mantiqueira de Minas, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Revista da Cerveja

ALGUMAS RAZÕES PELAS QUAIS OS CAFÉS DO BRASIL SÃO SUSTENTÁVEIS
Veja na próxima página.

Fonte: CeCafé
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SALÁRIO E RENTABILIDADE DE BEM-ESTAR
Seguindo as matérias publicadas na seção Opinião dos Coffidential Nos. 128 e 129 (https://bit.ly/2lTiEhy e https://bit.ly/2kIOYUh), sobre 
produtividade e viabilidade da produção de café, qual é o impacto social do aumento da produtividade? Como medi-lo?

Existe atualmente um grande interesse de todos na cadeia produtiva e de consumo de café em identificar parâmetros de sustentabilidade para 
avaliar o impacto real da produção de café sustentável. Esta jornada, que está apenas começando, deverá desempenhar um importante papel 
no desenvolvimento do mercado de cafés sustentáveis.

Salário de bem-estar para os trabalhadores rurais e rentabilidade de bem-estar para os pequenos produtores são parâmetros sociais essenciais 
cuja discussão está em andamento para assegurar a produção sustentável de café e outros produtos como o cacau. Estes parâmetros possuem 
um escopo muito maior e muito mais significativo que o salário mínimo pois eles levam em consideração condições adequadas de vida e vão 
além dos salários recebidos pelos trabalhadores rurais e a rentabilidade alcançada pelos pequenos produtores.

A ideia central atrás destes conceitos é que o custo de vida varia muito nas regiões produtoras de café e, portanto, o impacto social do salário 
e rentabilidade deve ser calculado no contexto econômico nas principais regiões produtores de café em cada país. Uma metodologia para 
medi-lo foi proposta por Anker & Anker, 2015, utilizando as seguintes premissas:
- o salário de bem-estar é um direito básico reconhecido pela comunidade internacional de café;
- ele deve levar em conta contextos espaciais e temporais específicos; e
- garantir um padrão de vida básico e decente, através da renda obtida em jornadas de trabalho normais. 

Esta metodologia determina o custo de vida considerando os custos de alimentação, habitação, outras necessidades básicas e de situações 
imprevistas. O salário de bem-estar é então igual ao custo de um padrão de vida básico e decente dividido pelo número de trabalhadores por 
família.

Os aspectos de nutrição e habitação adequados, gastos com saúde, transporte e vestuário, além de benefícios em espécie, devem ser 
levantados regionalmente de modo a assegurar as condições de bem-estar mencionadas. A produtividade econômica máxima sustentável 
deve assim permitir que os parâmetros regionais acima sejam satisfeitos por meio do uso de gestão adequada e de boas práticas ambientais.

No caso dos pequenos produtores, os quais respondem por mais de 80% da produção mundial de café, a avaliação do custo de vida é similar, 
baseada nas condições de bem-estar, uma vez que estes produtores e trabalhadores residem nas mesmas áreas produtoras de café. No 
entanto, o conceito de rentabilidade de bem-estar engloba aspectos como produtividade mínima sustentável e tamanho mínimo viável para 
obtenção da referida rentabilidade. 

Por exemplo, estudos no Sul de Minas, Brasil, sugerem que a produção familiar de café se torna viável em um nível de tamanho mínimo de 5ha 
com produtividade entre 30 a 40 sacas (1.800 a 2.400kg)/ha. Isto permite que a família desfrute de condições de vida decentes tomando em 
conta os custos de vida mencionados. Além disto, deve-se considerar ainda que deve haver uma reserva financeira capaz de garantir os 
investimentos necessários para a continuação da atividade.

Finalmente, o alcance do que é proposto acima depende principalmente de um ambiente favorável, como apresentado nas seções Opinião 
mencionadas anteriormente. É um ambiente negocial favorável que, por exemplo, cria as condições necessárias para a compra de insumos e 
para a venda de café de maneira competitiva, assim como para que os produtores desenvolvam uma relação comercial com o comércio e a 
indústria que seja de longo prazo e mutuamente benéfica.

por Eduardo Sampaio

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 30 de Agosto 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$/ 60 kg bag)

Colatina-ES fair average price

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

287,00

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

Set 2019 30 Ago 2019
Dez 2019

Mar 2020

4,14
+ 15,8%

415,00

410,00

410,00

475,00

470,00

112,70
117,05

120,15

=

=
=



ALÉM DO CAFÉ: EQUIPAMENTOS PARA CACAU, MACADÂMIA, FEIJÃO, PIMENTA DO 
REINO E OUTRAS SEMENTES, NOZES E GRÃOS

5Mais informações sobre equipamentos da Pinhalense no site: www.pinhalense.com.br
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Conhecida por suas máquinas para processamento de café, a Pinhalense também fabrica linhas completas de equipamentos para produtos 
como cacau, macadâmia e castanha do Brasil, além de equipamentos de secagem, limpeza e classificação de sementes e grãos, como pimenta 
do reino, quinoa, feijão de todos os tipos, gergelim, milho, arroz e capim braquiária.
 
Os secadores rotativos Pinhalense possuem versões específicas para diversos produtos: cacau, pimenta do reino, feijão, quinoa, óleo de 
palma, milho e outros grãos. As especificações necessárias para cada produto podem ser combinadas em um único secador para, por 
exemplo, cacau e café ou pimenta do reino e café que são combinações populares. Outro uso frequente de secadores para cacau, pimenta do 
reino e café é no processo de grãos (por exemplo, feijão, milho ou arroz) fora de temporada. O uso de secadores rotativos Pinhalense para 
feijão pode permitir o plantio de mais uma cultura por ano em ambientes específicos.
 
As linhas de pré-limpeza e classificadores Pinhalense possuem modelos com características específicas desenvolvidas para cada produto. Não 
apenas o tamanho como o formato dos furos das peneiras podem mudar de produto para produto, como também a velocidade e a frequência 
da vibração e a maneira como o pó é extraído. O mesmo acontece com os catadores de pedras e com as mesas densimétricas, cujo design 
do tampo, sistema de pressão e vibração mudam para processar cada semente, grão ou noz com eficiência. Essas máquinas de limpeza, 
classificação e separação Pinhalense podem ser vendidas separadamente ou como parte de linhas que incluem elevadores e transportadores 
com características específicas para cada produto (por exemplo: baixo impacto ou capacidade de manipulação de alimentos), silos, controle 
de pó e outros itens. A Pinhalense é hoje muito conhecida por soluções específicas para produtos específicos, como quinoa e outros grãos 
locais, feijão, gergelim, etc., além de outros grãos, nozes e sementes.
 
A linha de equipamentos para processamento de cacau Pinhalense se 
inicia com um quebrador de cacau inovador, uma máquina desenvolvida 
e patenteada pela Pinhalense que tem impactos sociais e de segurança 
de longo alcance, pois elimina a necessidade de quebrar o cacau 
manualmente com facas grandes e perigosas de manusear. O 
desmucilador de cacau está agora disponível, além de equipamentos 
para tombar caixas de fermentação. Um componente padrão da linha de 
cacau são os secadores rotativos, líderes de venda, com capacidades 
que vão de 1 a 13 toneladas de cacau úmido, equipamentos de 
pré-limpeza, catadores de pedra, classificadores por tamanho, mesas 
densimétricas e equipamentos auxiliares (elevadores, transportadores, 
silos, aspiração de pó, etc.).
 
Uma das “estrelas” da linha de equipamentos para macadâmia é o quebrador, conhecido como um dos mais eficientes do mercado 
atualmente. A Pinhalense projeta e fornece benefícios completos para macadâmia, incluindo secadores, quebradores com separadores de 
cascas e máquinas de limpeza e classificação, além de equipamentos de transporte e armazenamento.

 
A linha para castanha do Brasil também inclui um quebrador de nozes único, de novo desenvolvido pela Pinhalense 
e conhecido por sua alta eficiência. O processamento da castanha do Brasil apresenta desafios especiais, pois a 
quebra exige o congelamento ou a fervura das nozes e o manuseio precisa ser delicado durante a limpeza, 
classificação e separação a fim de evitar danos que causam a rápida formação de mofo nas áreas afetadas da noz.
 

Entre em contato com o agente Pinhalense / P&A em seu país ou a 
P&A diretamente se tiver desafios específicos de processamento para 
os produtos mencionados acima ou mesmo outros produtos. Os 
engenheiros da P&A e Pinhalense terão prazer em identificar e 
recomendar o equipamento necessário ou de desenvolver soluções 
para enfrentar novos desafios.

COCOA POD BREAKER

MACADAMIA NUT CRACKER - QM-300


