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

- COMPARTILHANDO IDEIAS E EXPLORANDO OPORTUNIDADES JUNTOS (pág. 3)

- OPORTUNIDADES DE PROCESSAMENTO DE CAFÉ EM TEMPOS DE COVID-19 E NOVO NORMAL (pág. 4)  

IMPACTO PEQUENO DO COVID-19 NA COLHEITA EM MINAS GERAIS

INSTITUIÇÕES DE CAFÉ EM MINAS GERAIS FAZEM DOAÇÕES PARA AJUDAR A CONTROLAR A 
PANDEMIA

O setor produtivo cafeeiro não foi fortemente afetado pelo Covid-19, continua colhendo e reforçou a adoção de boas práticas 
destinadas a proteger os produtores e seus funcionários da pandemia. No entanto, a preocupação permanece, pois a escassez de mão 
de obra pode se tornar um grande problema. As cooperativas de café estão sentindo os impactos de um mercado instável devido à 
especulação em termos de produção e comercialização, variação cambial, etc.

Fonte: Sistema Ocemg (Organização de Cooperativas em Minas Gerais)

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ VERDE PARA OS EUA NÃO É IMPACTADA PELA PANDEMIA

A Cooxupé doou R$ 2 milhões (US$ 390 mil) a hospitais para ajudá-los a enfrentar os desafios do Covid-19. Metade da doação 
beneficiará hospitais locais nas cidades onde a cooperativa opera em mais de 70 municípios das regiões Sul de Minas e Cerrado 
Mineiro e Mogiana, em São Paulo. A outra metade ajudará os hospitais regionais. A Minasul, a segunda maior cooperativa de 
exportação de café do país, localizada no município de Varginha, também ajudou com doações de equipamentos de proteção 
individual (EPIs), além de equipamentos e produtos químicos para a limpeza de ruas. O Sistema FAEMG/SENAR Minas – Federação 
Agrícola e filial estadual do Serviço Nacional de Extensão Agrícola, respectivamente – ampliou sua campanha e distribuirá 50.000 
máscaras até o final deste mês de junho.

Fonte: Senar Minas

Embora os Estados Unidos tenham proibido recentemente que brasileiros entrem no país devido a crise do Covid-19, as exportações 
de café para o país não foram afetadas e devem continuar assim, segundo o Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil). Toda 
a cadeia de valor do café tem cumprido os procedimentos de proteção à saúde da OMS e das autoridades locais. O Cecafé e seus 
membros estão profundamente comprometidos com rígidos padrões de rastreabilidade e sustentabilidade e, em conjunto com 
parceiros, como a Plataforma Global do Café, coordena várias iniciativas para educar e treinar os cafeicultores e outros profissionais 
em gestão ambiental, inclusão digital, uso responsável de agroquímicos e segurança do trabalho, com a prevenção do Covid-19 
incluída agora.

Fonte: CaféPoint

RECORDE EM VENDAS ANTECIPADAS DE CAFÉ 
Segundo a CONAB, os produtores brasileiros já venderam um terço da safra de café Arábica 2020/2021, que está sendo colhida. Isso 
representa o nível mais alto de vendas antecipadas de todas as commodities agrícolas brasileiras no mesmo período. Depois de 
enfrentar preços baixos em 2019, os produtores lucraram com os preços mais altos do mercado futuro em novembro passado e com 
a sequência de desvalorizações da taxa de câmbio para vender o café ainda a ser produzido. No estado de Minas Gerais, que responde 
por mais de 50% da produção brasileira de café, 60% da safra já foi vendida contra 35 a 40% na região de Alta Mogiana. Os preços do 
café Conilon também aumentaram significativamente no final de 2019 e as vendas futuras já representam 50% no Espírito Santo. 
Embora a colheita de Conilon esteja avançando, espera-se uma queda de produtividade de 20% na região devido a problemas 
climáticos e ao alto valor do dólar que afetou diretamente os preços dos fertilizantes.

Fonte: Notícias Agrícolas
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ATAQUE DA MOSCA DA FRUTA PODE ACELERAR A QUEDA DE CEREJAS DE CAFÉ

TEMPO FRIO E SEUS IMPACTOS NAS SAFRAS DE CAFÉ ATUAL E PRÓXIMA
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CAFÉ PRESERVA FLORESTAS E AJUDA INDÍGENAS EM RONDÔNIA
As fazendas de café no estado de Rondônia geram emprego e renda para 17.000 famílias, incluindo indígenas, sem destruir a Floresta 
Amazônica. A produtividade média do café passou de 8 para 36 sacas/ha de 2001 a 2020, com alguns agricultores atingindo até 180 
sacas/ha. A área plantada diminuiu de 318.000 para 71.000 hectares no mesmo período. Os povos indígenas tiveram suas terras 
tituladas e devolvidas pelo governo brasileiro e continuam produzindo café e preservando a floresta nativa. A produção de café 
Robusta se beneficia da alta temperatura e umidade da região, e da sombra da floresta.

Fonte: Agência Brasil

O clima frio, que atingiu as áreas produtoras de café do Brasil mais cedo do que o habitual, no final de maio, não causou danos ao café 
colhido agora, mas pode tornar a safra de 2021, ano baixo do ciclo bienal, ainda menor. O impacto de baixas temperaturas pode 
colocar a planta em um estágio de dormência e o tempo necessário para retornar às condições normais pode resultar em menor 
produção.

Fonte: Estadão

Embora a mosca das frutas seja considerada uma praga de pequena importância no café, duas 
espécies foram frequentemente identificadas atacando as cerejas do Arábica – Ceratitis capitata (com 
manchas escuras no corpo) e Anastrepha fraterculus (cor amarelada). Um buraco escuro é observado 
em cerejas verdes, geralmente de lado, com uma parte delas caindo no chão. As cerejas maduras, 
mais atacadas por essas moscas, que fazem os mesmos buracos, desenvolvem um processo de 
necrose ao redor da perfuração devido a fungos. A mucilagem das cerejas também é consumida pelas 

larvas das moscas, o que acelera a transição mais rápida da fase de cereja para passa e seco, enfraquecendo o pedúnculo do fruto e 
acelerando sua queda. Estudos da Procafé mostraram aumento na queda de cerejas maduras devido às moscas nas regiões cafeeiras 
da parte norte do Espírito Santo.

Fonte: Procafé

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

334,00

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

Jul 2020 29 Maio 2020
Set 2020

Dez 2020
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480,00

480,00

575,00

570,00

110,15
106,30

111,35

MAIS MULHERES NO CAFÉ NO BRASIL
As mulheres estão cada vez mais presentes na cafeicultura no Brasil, desde a área administrativa e de 
liderança até o trabalho no campo. A cooperativa COCAPEC, localizada em Franca, na região Mogiana, 
observou um aumento de 9% de mulheres envolvidas na produção de café nos últimos oito anos. 
Existem duas tendências, de acordo com o diretor comercial da cooperativa: o papel da esposa, que 
participa das atividades do café, e o protagonismo das filhas, que estão envolvidas nos negócios e 
continuam o legado de seus pais.

Fonte: Notícias Agrícolas

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA E CONSUMO DOMÉSTICO DE CAFÉ SOLÚVEL AUMENTAM
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS), o segmento de café solúvel teve um desempenho positivo 
nos primeiros quatro meses do ano. O volume de exportações aumentou 7,3%, totalizando 1.329.923 sacas, e a receita aumentou 
0,5% em relação ao mesmo período de 2019. Oitenta e sete países importaram café solúvel brasileiro durante esse período e os EUA 
foram o principal destino, seguidos pela Rússia, Argentina, Japão, e Indonésia. O consumo doméstico também apresentou 
desempenho positivo, com aumento de 11%.

Fonte: Abics

+ 19,8%
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OPINIÃO
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COMPARTILHANDO IDEIAS E EXPLORANDO OPORTUNIDADES JUNTOS 

É antigo o debate sobre como a má interpretação de caracteres chineses levou ao conceito de que "crise = 
oportunidade", isto é, que sempre há oportunidades em tempos de crise. Por que não usar um conceito nascido 
na China para explorar oportunidades que possam surgir com essa pandemia também nascida na China?

Oportunidades sempre surgem, apesar das tristes realidades dos tempos atuais. Para entendê-las e se possível 
aproveitá-las, precisamos primeiro entender como o Covid-19 está afetando o setor cafeeiro da xícara a 
semente, e não da semente a xícara, como se costuma dizer. O que está acontecendo na ponta do consumo da 
cadeia de suprimentos terá um grande impacto nos países produtores que, por sua vez, veem o Covid-19 
afetando as atividades de produção e logística do café, sem mencionar o próprio consumo local. Este último é 
muito relevante em países como Brasil, Indonésia, Etiópia e também China, que já pode ser considerada o 
quarto maior consumidor de café entre os países produtores.

Os impactos do Covid-19 no consumo parecem seguir um padrão mais semelhante na maioria dos mercados 
consumidores do que na produção. O que está sendo visto agora e projetado para 2020 na ponta do 
consumidor é um aumento no consumo de cafés comerciais e uma queda nos cafés especiais, com o tamanho 
desta diminuição dependendo da rapidez com que o Novo Normal chegará e como será. Independentemente 
da recente queda de preços nas bolsas, é provável que a demanda por cafés de melhor qualidade caia e, em 
consequência, os diferenciais pagos aos cafés mais caros sejam menores.

Os impactos da pandemia nos países produtores dependem muito de dois fatores principais: a intensidade do 
distanciamento social ou “lockdown” implementado no país e a fase do ano cafeeiro em que o país se encontra. 
O Brasil, o Peru e alguns poucos países estão em plena colheita, enquanto a Colômbia, alguns países no leste da 
África e outros têm agora sua colheita intermediária pequena. A maioria dos países produtores terá sua colheita 
principal entre setembro/novembro e fevereiro/março. Os impactos da pandemia provavelmente serão muito 
mais fortes nos países que estão colhendo agora. A esperança é que aqueles que colherão no final do ano o 
façam, espera-se, em tempos mais fáceis de Novo Normal.

A realidade é que o futuro nunca foi como o passado e Novo Normal pode ser apenas outro nome para o futuro, 
assumindo entretanto que as mudanças serão mais drásticas e acontecerão mais rapidamente do que antes. 
Vamos especular juntos como isso será para a cadeia de produção de café nos países produtores e quais 
oportunidades serão criadas.

O que a cadeia de suprimentos, o agronegócio café, pode fazer para se proteger e enfrentar a crise? É isso que 
queremos discutir com nossos clientes. A crença de que existem oportunidades em tempos de crise requer 
pensar fora da caixa e é nisso que queremos nos engajar juntos. A equipe da P&A terá muito prazer em discutir 
com os clientes estrangeiros o que fazer nestes tempos de crise. Favor entrar em contato conosco para discutir 
as oportunidades.

por Carlos H. J. Brando



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

MÁQUINA DO MÊS

Ano 13 - No. 155 - 18 de Junho, 2020

OPORTUNIDADES DE PROCESSAMENTO DE CAFÉ 
EM TEMPOS DE COVID-19 E NOVO NORMAL

BENEFÍCIOS ÚMIDOS CENTRAIS PEQUENOS

Saiba mais na Máquina do Mês do Coffidential: https://bit.ly/2UXldhn, https://bit.ly/30TQFB2.

SECADORES (INCLUINDO BI-PARTIDOS E PEQUENOS), PRÉ SECADOR ESTÁTICO E 
SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE SECAGEM

Saiba mais na Máquina do Mês 
do Coffidential: 

https://bit.ly/3dd1qkn, 
https://bit.ly/3d9CRF3, 

https://bit.ly/3hLStCf, 
https://bit.ly/30Vptlw. 

BENEFÍCIO SECO DE MICRO LOTES PARA CONSUMO LOCAL E EXPORTAÇÃO 

Saiba mais na Máquina do Mês do Coffidential: https://bit.ly/2UXUzVw, 
https://bit.ly/2AMm0uJ, https://bit.ly/3hEnqbh. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EXPORTAÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19
3 PARCELAS 
COM A ÚLTIMA 
APÓS O EMBARQUE

MENOS DE 50% DO 
PREÇO FOB

TE
M
P

TEMPO

TEMPERATURA 
ÓTIMA DE 
SECAGEM

CONTROLE MANUAL CONCORRENTES
(2 PONTOS TEMP.)

PINHALENSE
(3 PONTOS TEMP.)


