
COFFEE NEWSLETTER Ano 13 - No. 151 - 21 de fevereiro, 2020

EDIÇÕES Nº1 A 150 PODEM SER ENCONTRADAS NO SITE: www.peamarketing.com.br 1

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

- COMO ALAVANCAR ESFORÇOS EM PAÍSES PRODUTORES PARA QUE OS CAFEICULTORES SEJAM MAIS 
  SUSTENTÁVEIS (pág. 3)

- PINHALENSE LANÇA SELECIONADORA ELETRÔNICA DE CEREJAS DE ALTA TECNOLOGIA (pág. 4)  

GOVERNO DE RONDÔNIA INVESTE EM EQUIPAMENTOS DE PÓS-COLHEITA PARA ROBUSTA

ORÇAMENTO DO FUNCAFÉ ATINGE NOVO RECORDE EM 2020

O governo de Rondônia e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) firmaram um convênio de R$ 6,2 milhões 
(US$ 1,45mm) para compra de equipamentos de pós colheita. Este acordo tem o objetivo de melhorar a infraestrutura de 
processamento, principalmente a secagem do café, e de aumentar a produção de cafés de alta qualidade do estado. Rondônia 
deverá produzir 2,3 milhões de sacas de café Robusta em 2019/2020,  mais de 90% do total por pequenos produtores.

Fonte: Seagri

SHAMPOO DE CAFÉ INOVA NO TRATAMENTO DE CALVÍCIE 

O orçamento anual brasileiro de 2020 alocará R$ 5,89 bilhões (US$ 1,38 bn) para o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 
(Funcafé), um volume 13% maior que em 2019. A sequência de orçamentos recordes, como resultado do trabalho do Conselho 
Deliberativo da Política do Café (CDPC), é essencial para evitar a concentração da cadeia e permite que os produtores negociem 
seu café durante o ano. Foi, portanto, providencial que o ambiente institucional público-privado provido pelo CDPC tenha sido 
restabelecido para que a cadeia café, em parceria com o governo, distribua os recursos de forma responsável, visando ao 
desenvolvimento sustentável da cafeicultura brasileira.

Fonte: CNC

Um composto único e revolucionário baseado em ativos de café e capaz de inibir a perda de cabelo e estimular seu crescimento 
foi obtido depois de quatro anos de pesquisa. Caffeine's Therapy, da Magic Science Brasil, criou o primeiro shampoo com tal 
produto e sua eficácia foi comprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O novo produto é produzido no Polo 
Biotecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e exportado para países como Estados Unidos, Portugal, 
Alemanha, Suíça e Itália.

Fonte: Jornal do Café

RECORDES DE CONSUMO PER CAPITA TOTAL E DE CAFÉ ESPECIAL NO BRASIL EM 2020
O estudo recentemente publicado pelo Rabobank “The Brazilian Coffee 
Market” indica que 2020 será um ano favorável para investimentos no 
mercado de café já que a economia está melhorando. As receitas das vendas 
de café no Brasil, comercial e especial, devem crescer 34,2% para US$ 3,4 
bilhões entre 2019 e 2024. O consumo de cafés especiais em 2020 deve 
aumentar 22%, totalizando 1,2 milhões de sacas, e o consumo geral de café 
deve atingir 22 milhões de sacas, com uma média de 7kg consumidos per 
capita anualmente. O Rabobank estima que a safra brasileira de café em 2020 
irá ultrapassar 66 milhões de sacas (45,6 milhões de sacas de Arábica e 20,8 
milhões de Robusta/Conilon).

Fonte: Valor Econômico
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ESPIRITO SANTO PROJETA MENOR PRODUÇÃO DE ROBUSTA DEVIDO AO CLIMA

FORTE CRESCIMENTO E RECORDES NAS EXPORTAÇÕES E EMBARQUE DIÁRIO DA COOXUPÉ

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL ATINGE RECORDE HISTÓRICO
A exportação de café solúvel alcançou 4 milhões de sacas em 2019 e quebrou um recorde histórico com vendas para 106 países 
nos 5 continentes. O país reconquistou mercados que foram perdidos em 2016 e 2017 devido aos problemas climáticos que 
atingiram o estado do Espírito Santo e, portanto, afetaram o abastecimento de café Conilon brasileiro.

Fonte: ABICS
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EXPORTAÇÃO DE CAFÉ ATINGE RECORDE HISTÓRICO
As exportações de café no Brasil alcançaram 40,6 milhões de sacas em 2019, um 
aumento de 13,9% comparado com o ano anterior. As receitas, no entanto, 
caíram 1,1% em 2019 com relação ao ano de 2018. As exportações de Arábica 
representaram 80% do total, o Conilon 10% e o café solúvel os outros 10%. Os 
principais destinos foram os Estados Unidos (7,9 milhões de sacas), Alemanha 
(6,8), Itália (3,6), Japão (2,6), Bélgica (2,5) e Turquia (1,2).

Fonte: CeCafé 

Cooxupé, a maior cooperativa de café brasileira, exportou o recorde de 5,5 milhões de sacas de café em 2019, um aumento de 41% 
sobre os 3,9 milhões embarcados no ano anterior. A cooperativa recebeu 5,1 milhões de sacas de seus cooperados que produzem 
café nas regiões Sul e Cerrado de Minas Gerais e Mogiana do estado de São Paulo. O embarque diário recorde de 80.000 sacas 
ocorreu em 30 de setembro de 2019 e requereu 215 containers.

Fontes: Reuters e Folha Rural

O clima desfavorável combinado com a broca do café e a cochonilha afetarão 
a safra Robusta/Conilon deste ano, que não deve ultrapassar 10 milhões de 
sacas no estado. A parte norte do Espírito Santo, responsável por 70% da safra, 
sofreu com secas e altas temperaturas em 2019. As fortes chuvas que 
atingiram o sul do estado em janeiro fizeram 22 cidades declararem estado de 
emergência, com perdas no agronegócio de aproximadamente R$ 88 milhões 
(US$ 21 mm).

Fontes: Notícias Agrícolas e A Gazeta

NOVO RECORDE DE PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ EM 2020?
A produção de café no Brasil pode atingir um novo recorde na safra 2020/21. 
De acordo com a primeira estimativa de safra da CONAB, o Brasil pode 
produzir entre 57,2 e 62,02 milhões de sacas, um aumento de 15,9% a 
25,8%, respectivamente, em relação à safra anterior. Esse aumento é 
motivado pela bienalidade positiva do café Arábica. A produção de café 
Arábica pode aumentar entre 26% e 34,1% em relação à safra 2019/20, 
atingindo entre 43,2 e 45,9 milhões de sacas. A produção de Conilon pode 
atingir entre 13,9 e 16,04 milhões de sacas, que variam de uma queda de 
7,1% e um aumento de 6,8%, respectivamente, em comparação ao ano 
anterior.

Source: Valor Econômico

VOLUME DE EXPORTAÇÕES E RECEITAS
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COMO ALAVANCAR ESFORÇOS EM PAÍSES PRODUTORES PARA QUE OS 
CAFEICULTORES SEJAM MAIS SUSTENTÁVEIS

As atuais iniciativas internacionais para tornar os cafeicultores mais sustentáveis devem ser complementadas nos próprios países produtores 
por esforços locais que podem ter um forte efeito multiplicador. Tais esforços têm o potencial de transferir para os cafeicultores 1 a 2 bilhões 
de dólares anualmente em dinheiro ou bens e serviços.

O artigo Opinião do Coffidential nº 147 afirma que dos US$ 200 bilhões que os consumidores pagam pelo café por ano apenas US$ 20 bilhões 
chegam aos países produtores como preço de exportação FOB. US$ 20 bilhões é, portanto, uma estimativa do valor total do preço de 
exportação FOB para todos os países produtores. Vietnã, Brasil e Colômbia transferem de 85 a 90% do preço de exportação FOB para os 
cafeicultores. A estimativa para a média dos outros países produtores situa-se na faixa de 60 a 70%. Comparativamente, existe uma 
quantidade enorme de dinheiro que não chega aos produtores desses outros países, assumindo que eles poderiam melhorar suas cadeias de 
suprimento de café para o nível de eficiência dos três países acima.

Matemática simples mostra que as médias são 87,5% para estes três países e 65% para o restante e a diferença é portanto de 87,5 - 65 = 
22,5%. Visto que os três países juntos são responsáveis por cerca de 60% das exportações de café mundiais e assumindo que o valor de US$ 
20 bilhões que chega aos países produtores é distribuído de acordo com sua participação na exportação, 40% deste valor, ou seja, US$ 8 
bilhões, atingem os demais países. Se a lacuna que afeta os países com uma cadeia de suprimento menos eficiente é de 22,5%, chegamos em 
um valor anual de 22,5% de US$ 8 bilhões, ou seja cerca de US$ 1,8 bilhões por ano. Este valor pode ser teoricamente capturado pelos 
produtores destes países se suas cadeias de suprimento forem melhoradas aos níveis do Vietnã, Brasil e Colômbia. É possível fazer isto?

Vamos primeiro olhar para a magnitude deste valor adicional de US$ 1,8 bilhões que pode ser transferido aos produtores anualmente. O Prof. 
Jeffrey Sachs propôs um fundo para apoiar produtores de café que começa em US$ 5 bilhões e pode ser expandido para US$ 10 bilhões para 
ser gasto ao longo muitos anos. O valor estimado para ser investido em sustentabilidade no mundo anualmente está na faixa de US$ 300 a 
350 milhões. Portanto, pode-se concluir que US$ 1,8 bilhão por ano está bem próximo do que pode causar um impacto substancial na 
sustentabilidade econômica dos cafeicultores em países que não sejam o Vietnã, o Brasil e a Colômbia.

Pode a cadeia de suprimento nestes outros países produtores chegar ao mesmo nível de eficiência do Vietnã, Brasil e Colômbia, que são 
países bastante diversos no que diz respeito à organização do governo e economia, à estrutura e gestão do agronegócio café e à própria 
produção? Se, por um lado, essa diversidade dificulta a identificação do que eles fazem certo para usar em outros países, por outro lado, 
esses outros países têm a opção de selecionar qual dos três modelos está mais próximo de suas condições. Além disso, a solução pode ser 
identificar os fatores e as razões por trás da eficiência da cadeia de suprimento nestes países e aplicá-los com a devida adaptação às 
condições locais.

Itens importantes na lista de soluções podem ser a logística, o número médio de vezes que o café muda de mãos entre a porteira e o porto, 
e legislação “hostil”, especialmente com referência a impostos e taxas. Os custos logísticos são altamente afetados pela qualidade do sistema 
rodoviário e/ou ferroviário, desde as áreas produtoras de café até o porto, e pela eficiência dos sistemas de transporte. Um sistema de 
comercialização de café com comerciantes micro, pequenos, médios, regionais e nacionais tende a ser menos eficiente do que um com 
poucos níveis. A legislação pode atuar de várias maneiras para aumentar a porcentagem do preço de exportação que atinge os produtores, 
sendo a mais óbvia a diminuição de impostos e taxas que impactam direta ou indiretamente o café. Pode ser argumentado que parte deste 
dinheiro retirado pelo governo já reverte em favor dos cafeicultores, mas muito raramente apenas em seu favor e, em muitos casos, de modo 
algum.

Agências de ajuda externa, doadores e iniciativas de sustentabilidade e especialmente seus projetos deveriam exigir ações locais de 
contrapartida nos países produtores para garantir que uma parte maior do preço de exportação FOB chegue aos cafeicultores, com as 
prioridades do parágrafo anterior e outras em suas listas. É desnecessário dizer que os governos locais desempenharão um papel 
fundamental nessas ações de contrapartida, mas tais ações não seriam restritas apenas a eles. As plataformas nacionais de sustentabilidade 
do café, como as que a Plataforma Global do Café (GCP) está desenvolvendo em vários países produtores, podem liderar ou apoiar o 
processo para identificar gargalos a serem abordados, propor soluções e implementá-las.

por Carlos H. J. Brando



4Mais informações sobre equipamentos da Pinhalense no site: www.pinhalense.com.br

MÁQUINA DO MÊS

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 31 de Janeiro de 2020

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

Arabicas Desculpados Naturales (R$/sacos de 60 kg)

Cerrado MG

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

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

309,00

[B]3 ex-BM&F (US$/60kg Arabica) Real R$ / Dólar US$

Mar 2020 31 Jan 2020
Mai 2020

Jun 2020

4,28
+ 17,4%

435,00

430,00

460,00

505,00

500,00

118,65
120,30

125,80

Ano 13 - No. 151 - 21 de fevereiro, 2020

PINHALENSE LANÇA SELECIONADORA ELETRÔNICA DE CEREJAS DE ALTA 
TECNOLOGIA
A nova selecionadora de cerejas Pinhalense, que utiliza alta tecnologia digital de leitura ótica, foi lançada e já 
apresentada simultaneamente nas feiras da AFCA em Mombaça, Quênia, e Femagri em Guaxupé, Brasil, na semana 
de 11 de fevereiro.

A nova selecionadora eletrônica de cerejas Pinhalense foi desenvolvida para facilitar e melhorar o processo de 
separação das cerejas frescas recém-colhidas a fim de identificar as maduras e assim permitir a preparação de cafés 
naturais de alta qualidade. O processo de classificação eletrônica digital ótico é mais preciso e garante um melhor 
desempenho de seleção em menor tempo quando comparado a outros métodos.

 

A nova selecionadora de cerejas deve ser usada depois do lavador Pinhalense LSC, que separa as cerejas 
sobre-maduras e parcialmente secas (menos densas) além de impurezas e pedras. A mistura de cerejas imaturas 
(verdes) e maduras alimentará a selecionadora eletrônica para que as cerejas maduras de alta qualidade sejam 
separadas.

Eficiência de separação à parte, a nova máquina não requer água em sua operação e permite a produção de cafés 
naturais de alta qualidade de forma ecologicamente amigável. 

VANTAGENS
    • melhor seleção de cerejas
    • menor tempo de processamento
    • não requer água
    • facilidade de instalação
    • facilidade de utilização

CARACTERÍSTICAS

    • capacidade: 2 a 4 ton de cereja/hora

    • eficiência de separação: 90 a 95%

    • dimensões: 1,30m de frente, 3,78m 
       de fundo e 2,01m de altura

    • compressor (com secador de ar): 
       tipo parafuso, 22HP 


