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

- UMA ALTERNATIVA PARA CAFEICULTORES AGORA E EM TEMPOS DO “NOVO NORMAL” (pág. 3)

- PROCESSANDO CAFÉ PARA O MERCADO LOCAL  (pág. 4)  

COLHEITA MECÂNICA ADOTADA CADA VEZ MAIS POR PRODUTORES BRASILEIROS

LANÇADO GUIA PARA COLHEITA DE ROBUSTAS AMAZÔNICOS DURANTE A PANDEMIA 

Pesquisa com uma amostra de 296 cafeicultores das principais regiões produtoras brasileiras –Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, 
Bahia e Rondônia – realizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e pelo CaféPoint durante a Semana 
Internacional do Café do ano passado, em Belo Horizonte, analisou a safra de café de 2019 com base em critérios relacionados ao 
desempenho e qualidade, tecnologia de colheita e pós-colheita e comercialização. Os resultados mostram que na colheita 42% dos 
agricultores entrevistados usam a derriça manual sem equipamento, 25% deles usam grandes colheitadeiras mecânicas, 23% usam 
derriçadeiras mecânicas e 10% dos produtores fazem colheita seletiva. Os resultados completos da pesquisa podem ser encontrados 
aqui: https://bit.ly/3dDzC9h.

Fonte: CNA

PUBLICADO MANUAL SOBRE CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS E GLIFOSATO NO CAFÉ

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura de Rondônia, em parceria com a Embrapa, distribuiu cartilhas com 
recomendações de saúde e segurança para a colheita dos Robustas Amazônicos durante o período da Covid-19, bem como estratégias 
para melhorar a produtividade e a qualidade da bebida. O material fornece orientações sobre colheita, pós-colheita, secagem e 
armazenamento de café. De acordo com a cartilha, a colheita só deve começar neste mês quando as cerejas maduras representarem 
pelo menos 80% do total, a fim de obter uma qualidade superior da bebida. Este atraso não afetará os produtores pois os grãos dos 
cafés Robustas Amazônicos não caem no chão após a maturação. O material também traz informações sobre o evento Concafé, o 
maior concurso de qualidade e sustentabilidade de Robusta do Brasil, cuja 5ª edição ocorrerá no município de Cacoal, estado de 
Rondônia, em outubro.

Fonte: Embrapa Café

A GCP Brasil lançou um Manual de Boas Práticas Agrícolas para Controle de Plantas Daninhas no café, que 
inclui orientações sobre o uso de herbicidas à base de glifosato. O material ilustrado também alerta sobre os 
Limites Máximos de Resíduos (LMR) aceitos para café nos países importadores, especialmente o LMR para 
glifosato no café estabelecido pela União Europeia em 2013. O manual foi uma construção coletiva e faz parte 
da iniciativa “Uso Responsável de Agroquímicos” da GCP que promove boas práticas agrícolas relacionadas ao 
uso de agroquímicos no Brasil. Para ver o manual completo, clique no link: https://bit.ly/2YS4qz5.

Fonte: Plataforma Global do Café (GCP) Brasil

RECORDE DE PRODUTIVIDADE COM 60 MILHÕES DE SACAS PRODUZIDAS EM 1,8 MILHÃO DE 
HECTARES
A produtividade brasileira deverá atingir uma média recorde de 31,6 sacas/ha (1,9 tons/ha), com produção estimada em 60 milhões 
de sacas em 2020. A produtividade média do café Arábica deverá atingir 29,5 sacas/ha (1,8 tons/ha) com produção estimada em 45 
milhões de sacas em uma área de 1,5 milhão de hectares. Estes números representam um aumento de 4,5% na área e 24% na 
produtividade em relação ao ano anterior. A área em produção de Robusta, estimada em 371 mil hectares, deverá produzir 15 milhões 
de sacas, com produtividade média de 40,4 sacas/ha (2,4 tons/ha).

Fonte: Embrapa
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Preços Brasileiros: Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 30 de Abril de 2020

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

Arábica Cereja Descascado (R$/saca 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

365,00

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

Mai 2020 30 Abr 2020
Jul 2020

Set 2020

5,44

575,00

570,00

570,00

655,00

650,00

112,25
123,35

118,30

+ 14,9%

PRODUTO VALOR (R$) VALOR (US$) %

Soja 159,2 bn 27,3 bn 35

Milho 76,2 bn 13,0 bn 17

Cana-de-açúcar 62,0 bn 10,6 bn 14

Algodão 42,0 bn 7,2 bn 9

Café 26,6 bn 4,5 bn 6

TORREFADORAS MUDAM ESTRATÉGIA PARA ENFRENTAR EFEITOS DA PANDEMIA NO 
CONSUMO

SISTEMA DE BARTER AGORA DISPONÍVEL NA COOPEAVI 

TORREFADORAS ANTECIPAM EMBARQUES PARA EVITAR GARGALOS EM FORNECIMENTO
As maiores torrefadoras de café do mundo anteciparam o embarque de compras do Brasil por medo de dificuldades nos portos devido 
às restrições da Covid-19. Os embarques que deveriam acontecer em junho ocorreram em abril embora os portos brasileiros estivessem 
operando normalmente. Os traders mencionaram que as torrefadoras estavam se preparando para encomendas maiores de pontos de 
venda na Europa; o Brasil realmente registrou um aumento nos embarques de café no primeiro trimestre de 2020 em comparação aos 
anos anteriores.

Fonte: Bloomberg

A Coopeavi, grande cooperativa localizada no Espírito Santo, criou seu próprio sistema de barter que será aplicado a toda sua linha de 
produtos ao longo do ano. Essa ação trará grandes benefícios para a própria cooperativa, que aumentará suas vendas, bem como para 
os produtores, que poderão ter acesso a novas oportunidades e produzir com mais eficiência. O sistema de barter representou 40% 
das vendas de insumos no Brasil na safra 2019/2020.

Fonte: Notícias Agrícolas

A situação atual, com milhões de cafeterias, restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação fechados no Brasil, Itália e outros 
países, fez com que a indústria cafeeira se adaptasse. Torrefadoras como illycaffè mudaram os esforços de produção para o consumo 
fora de casa para dentro de casa afim de minimizar os impactos financeiros. A demanda cresceu nos canais de comércio eletrônico e 
supermercados na Europa e no Brasil, já que a maioria das pessoas está isolada e/ou trabalhando em casa. A Associação Brasileira da 
Indústria de Café (ABIC) estimou que o consumo doméstico de café aumentou 35% em março e espera que os números aumentem 
ainda mais em abril, com a maioria das lojas de café ainda fechadas devido à pandemia em todo o país.

Fonte: Notícias Agrícolas

SISTEMA SAFRA-ZERO MELHORA PRODUTIVIDADE DE CAFÉ
A poda de esqueletamento/desponte, que faz com que a produção seja zero a cada três anos e alta nos outros dois, tem sido 
amplamente aceita pelos cafeicultores em diferentes regiões, especialmente nas áreas montanhosas, pois permite grande economia de 
mão-de-obra e aumenta a produtividade média. Dois testes realizados nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais resultaram em 
aumentos de produtividade de 44 (2,6 tons/ha) e 24 sacas/há (1,4 tons/ha), respectivamente.

Fonte: Portal do Agronegócio

CAFÉ ENTRE OS CINCO PRINCIPAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS DO BRASIL
O Valor Bruto da Produção (VBP) total brasileiro deve atingir R$ 453,3 bilhões 
(US$ 77,6 bilhões) em 2020. O café foi classificado como o quinto produto 
principal, com receita prevista de R$ 26,6 bilhões (US$ 4,5 bilhões) que 
representa 5,9% do total. O Arábica pode responder por R$ 21,8 bilhões (US$ 
3,7 bilhões) e o Conilon por R$ 4,8 bilhões (US$ 821 milhões), 81,9% e 18,1% 
do VBP total do café, respectivamente. Os quatro produtos com melhor 
desempenho são soja, milho, cana-de-açúcar e algodão.

Fonte: CaféPoint
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UMA ALTERNATIVA PARA CAFEICULTORES AGORA E EM TEMPOS DO “NOVO 
NORMAL”

Muito se tem publicado sobre o impacto do Covid-19 nas tendências de consumo de café. Parece haver consenso sobre duas 
tendências: os consumidores buscarão cafés com preço mais baixo e o setor de café especial sofrerá mais. Se isto pode ser uma boa 
notícia para os produtores de cafés comerciais, pode ser um problema para o crescente número de cafeicultores que se concentram 
no mercado de cafés especiais.

O que tradicionalmente acontece no Brasil em épocas de baixos preços no café pode indicar uma alternativa para os cafeicultores 
tanto em tempos de Covid-19 quanto no “novo normal” esperado posteriormente. Quando se enfrenta um período que se espera seja 
duradouro de preços baixos no café, alguns produtores começam a torrar seu café e a vendê-lo na própria cidade e nas vizinhas 
também. Os preços que os produtores de café de qualidade podem obter não são muito diferentes dos que eles obteriam na 
exportação de seus cafés como especial. Quando os preços sobem, a maioria desses produtores prefere a alternativa mais fácil de 
voltar a abastecer o mercado externo, embora alguns permaneçam e desenvolvam suas próprias marcas.

Uma  pergunta relevante é se os cafeicultores que enfrentarão uma demanda externa cada vez menor por cafés especiais terão um 
mercado interno local próspero em seus próprios países, como os produtores brasileiros tiveram nas últimas duas ou três décadas. É 
interessante saber que a América Central e o Caribe, e a África, liderados pelo Promecafé e pela Organização Inter-Africana do Café, 
respectivamente, estão atualmente envolvidos em um esforço patrocinado pela OIC para começar a promover o consumo de café nos 
países produtores. Por outro lado, sabe-se que o consumo de café está crescendo rapidamente nos países produtores de café do 
Sudeste Asiático e da própria Ásia. Portanto, pode haver um mercado a ser capturado pelos cafeicultores em seus próprios países.

Um efeito colateral interessante da abordagem proposta acima, lembrando novamente o exemplo do que aconteceu no Brasil, é que 
o esforço dos produtores para vender em seu mercado doméstico os torna mais preparados para atender também o mercado de cafés 
especiais no exterior. Isto acontece porque eles aprendem mais sobre as preferências dos consumidores, a importância da 
consistência da qualidade e outras características do consumidor e do mercado que os fazem melhorar suas técnicas de produção 
além da capacidade de vendas. Isto será muito positivo quando o mercado de café especial retornar à escala anterior ou mesmo a 
ultrapassar e importadores, torrefadores e cafeterias poderão contar com um melhor grupo de fornecedores em diferentes países.

Pode-se argumentar que este artigo pressupõe um crescimento a curto prazo do 
consumo de café nos países produtores que é impossível de obter. Primeiro, como o 
título diz, é uma alternativa. Segundo, a entrada de produtores no mercado em sua 
própria região geográfica pode criar um ciclo virtuoso de educar os consumidores e 
aumentar o consumo em uma área que geralmente está além do escopo de programas 
para promover o consumo de café, que tendem a se concentrar nas grandes áreas 
urbanas . Terceiro, os produtores aprendem sobre qualidade do ponto de vista dos 
consumidores e se tornam capazes de adaptar seus produtos às exigências do 
mercado. Quarto e último, os produtores podem começar de maneira informal, 
mesmo com vendas de porta em porta, e eventualmente se tornarem atores formais 
em um processo que os ajuda a explorar mercados mais difíceis de alcançar.

Um comentário final é que uma parte substancial deste mercado a ser aproveitado é 
de baixa renda, o que pode reduzir o rendimento aos produtores. Embora seja 
provável que o preço do café vendido no segmento de baixa renda esteja abaixo da 
média, os retornos aos produtores ainda podem ser maiores do que com a venda de 
café verde para exportação quando os preços internacionais estão baixos. É 
exatamente por isso que muitos produtores brasileiros que começam a torrar seus 
cafés abandonam esta prática quando o preço do café verde sobe. Os que geralmente 
permanecem são aqueles que começaram a desenvolver uma marca ou a se 
especializar em um mercado específico.

por Carlos H. J. Brando
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PROCESSANDO CAFÉ PARA O MERCADO LOCAL

Para fornecer café para consumo local e regional, os produtores devem poder processar as cerejas colhidas e convertê-las 
em café verde para depois ser torrado e moído. Alguns produtores já possuem o equipamento para fornecer café verde e 
precisam apenas adicionar um torrador e moinho. No entanto, na maioria dos países produtores, exceto o Brasil, os 
produtores fornecem café cereja ou pergaminho para serem processados por traders ou cooperativas que entregam café 
verde ao mercado.

Os produtores interessados em explorar o mercado local terão que se equipar, o que pode não fazer sentido se isto for uma 
resposta de curto prazo às condições criadas pela pandemia. No entanto, ninguém sabe quanto tempo durará o "novo 
normal" após o Covid-19 e quanto tempo levará para o mercado de café especial voltar aos níveis anteriores ao Covid-19. 
A vantagem de se equipar para o fornecimento local de café é que os produtores que o fizerem também estarão em posição 
de exportar diretamente e com valor agregado ao mercado de cafés especiais, em um novo tempo normal e no que vier 
depois!

Os tipos de máquinas que os produtores 
precisam para processar o café de cereja a 
verde são os mesmos, independentemente 
do tamanho. O que muda é a capacidade das 
máquinas e a Pinhalense acredita que existe 
um tamanho ou escala mínimo para que isto 
seja economicamente viável. Para que este 
esforço seja bem sucedido, grupos de 
pequenos produtores precisam se reunir 
para alcançar volumes de café que 
justifiquem a implementação de um 
pequeno benefício central equivalente ao 
tamanho de uma unidade de processamento 
de micro lote. É desnecessário dizer que tais 
benefícios para suprir o mercado local 
também podem ser usados para processar 
micro lotes para o setor de café especiais e 
também cafés comerciais, de acordo com a necessidade.

O tipo de equipamento necessário, tamanhos e capacidades a serem decididos dependendo da escala da operação, são:
    - lavador LSC,
    - desmucilador DMPE,
    - descascador, polidor e classificador por tamanho C2DPRC ou
    - descascador CON, polidor DBD, classificador por tamanho PFA e mesa densimétrica MVF para lotes maiores.

Os especialistas da P&A e os engenheiros de projetos da Pinhalense podem ajudá-lo a selecionar o tamanho ideal das 
máquinas e a sequência de equipamentos para atender as suas necessidades de processamento, a fim de responder às 
demandas de seus clientes locais e também para fornecer micro lotes. A Pinhalense oferece soluções de processamento 
exclusivas para cafés lavados, cereja descascado / honey e naturais, desde a cereja até o café verde. Opções de torrefação 
e moagem também podem ser incluídas no projeto de processamento ou ser terceirizadas.

Entre em contato com nosso agente em sua área ou com a própria P&A para saber mais sobre condições especiais de 
vendas criadas para ajudar os clientes a enfrentar esses momentos difíceis.

LSC ECO SUPER

SECADOR BI-PARTIDO SRE

DMPE

C2DPRC

    - despolpador ECO SUPER,
    - secador simples ou bi-partido SRE, e


