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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- O CORONAVIRUS E A PRÓXIMA SAFRA BRASILEIRA: UMA ABORDAGEM JUSTA (pág. 3)
- UMA “ESTRELA” PARA PROCESSAR MICRO LOTES… E MAIS (pág. 4)

COLHEITA COMEÇA COM MEDIDAS HIGIÊNICAS ESPECIAIS PARA TRABALHADORES RURAIS
DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVIRUS
Cartilhas com recomendações de saúde e segurança para colheita de café durante o período da COVID-19 foram
divulgadas recentemente por diversos participantes do setor, como a Secretaria de Agricultura do Espírito Santo
(SEAG), cooperativas e traders. Os materiais são ilustrados e contêm informações úteis sobre medidas higiênicas
referentes aos meios de transporte, locais de trabalho e equipamentos. Espera-se que a crise do Coronavírus
atinja seu pico entre abril e junho no Brasil, quando a colheita do café estará em pleno vigor. Com a produção de
2020 estimada em 62 milhões de sacas ou mais, os agricultores precisam tomar precauções extras para proteger
a saúde de seus próprios trabalhadores e daqueles que chegam à propriedade vindos de outros locais, ao
mesmo tempo em que os conscientizam sobre o problema.
Fontes: Coopercam, CCCMG e SEAG

COOABRIEL CRIA MÉTODOS ALTERNATIVOS DE NEGOCIAÇÃO PARA LIDAR COM O
DISTANCIAMENTO SOCIAL
Para a cooperativa permanecer ativa, o Comitê de Prevenção do Coronavírus da Cooabriel adotou várias medidas para facilitar o
distanciamento social de seus mais de 5.000 membros, funcionários e a própria comunidade. Para manter seus membros em
segurança em casa e sair apenas em casos extremos, a cooperativa criou o App Cooabriel e a Central de Venda de Café. Os membros
podem usar essas ferramentas remotas para vender com rapidez e segurança seu café, veriﬁcar estoques e outras informações
relevantes de mercado, dívidas atuais e limites de crédito. Mais de 43 mil sacas já foram comercializadas por meio destas duas
plataformas.
Fonte: Revista Cafeicultura

BRASILEIROS SEGUEM PODENDO TOMAR SEU CAFEZINHO

O fornecimento de café nos pontos de venda do Brasil continua normal, apesar da pandemia do COVID-19. As indústrias de torrefação
estão recebendo matéria-prima como de costume e são capazes de entregar os produtos no mercado, de acordo com a Associação
Brasileira da Indústria de Café (ABIC). São esperadas mudanças no consumo interno mas não há queda nos volumes, já que os
consumidores estão atualmente bebendo mais café em casa pois lojas, padarias, restaurantes e escritórios estão fechados na maioria
das cidades brasileiras.
Fonte: Globo Rural

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA CAFEICULTURA RESULTA EM MAIOR PRODUÇÃO E RENDA
Anteriormente consideradas apenas como ajudantes dos maridos, as mulheres veem seu papel na cafeicultura aumentando no norte
do Paraná e sua participação ativa resultou em um aumento de 30% na produção de café especial na região desde 2013. O Projeto
Mulheres do Café, promovido pelo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-PR), reúne cerca de 250
produtoras e oferece qualiﬁcação proﬁssional do plantio à comercialização, além de cursos de desenvolvimento pessoal. A iniciativa
as ajudou a ter maiores rendimentos e fortaleceu a autoestima e o cooperativismo. O projeto ganhou reconhecimento internacional
e seus cafés foram exportados para o Japão e a Austrália. Segundo o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), o número de
propriedades rurais brasileiras gerenciadas por mulheres cresceu de 12% em 2006 para 18% em 2017, com variação de 12 a 25% em
diferentes estados.
Fonte: Folha de S. Paulo
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SUPER SAFRA BRASILEIRA EM 2020 NÃO DEVE GERAR EXCEDENTES NO MERCADO
O Conselho Nacional do Café (CNC), que representa as cooperativas e os produtores, espera que a grande safra de café em 2020 ajude
a recuperar os estoques historicamente baixos, sem que haja excedente de produção no mercado. Com uma safra prevista de 57 a 62
milhões de sacas, incluindo Arábica e Robusta/Conilon, haverá café suﬁciente para atender às necessidades de consumo doméstico e
exportação. O setor espera que o COVID-19 não afete a oferta interna; no entanto, pode haver problemas de transporte,
especialmente com restrições em portos e embarques.
Fonte: CNC

BRASIL EXPANDE SUA LIDERANÇA NO MERCADO DE CAFÉ
A produção mundial de café Arábica e Robusta pode chegar a 169,3 milhões de sacas em 2020, uma queda de 3% em relação ao ano
anterior. A produção brasileira pode representar cerca de 35% da produção mundial, uma vez que o país deve produzir entre 57,2 e 62
milhões de sacas, um aumento de 15,9% a 25,8% em relação a 2019. O Vietnã, segundo maior país produtor de café, pode ser
responsável por 19%, com 32 milhões de sacas produzidas. A Colômbia pode produzir 14 milhões de sacas e responder por 8,3% da
produção mundial. Minas Gerais continua sendo o principal estado produtor de Arábica no Brasil, com uma produção estimada em 31
milhões de sacas. Esse volume representa 70% da produção brasileira e 32% da produção mundial de Arábica. Prevê-se que o Robusta
atinja 73,6 milhões de sacas, 43,4% da produção mundial. O Vietnã será o principal fornecedor, com 31 milhões de sacas, o que
corresponde a 42% do total do mundo. A produção brasileira de café Robusta é estimada entre 14 e 16 milhões de sacas,
representando cerca de 20% da produção mundial. Somente o estado do Espírito Santo pode responder por 66% da produção
brasileira de Conilon.
Fonte: O Estado de S. Paulo

EUA É O PRINCIPAL IMPORTADOR DE SOLÚVEL BRASILEIRO E INDONÉSIA ESTÁ EM 4º LUGAR
As exportações brasileiras de café solúvel atingiram mais de 606 mil sacas nos dois primeiros meses de 2020, um crescimento de 9,17%
sobre as 555 mil sacas no mesmo período de 2019, segundo a pesquisa mensal da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel
(ABICS). Os principais destinos foram os Estados Unidos, que importaram 119.760 sacas (+ 29,1%) no valor de US$ 16,4 milhões,
seguidos pela Rússia, com 69.031 sacas e US$ 10,5 milhões; Japão, com 45.961 sacas e US$ 8,2 milhões; Indonésia, com 34.001 sacas
e US$ 3,987 milhões; e Ucrânia, com 27.459 sacas e US $ 4,226 milhões. Os números acima mostram que países grandes consumidores
de café, como EUA e Japão, estão entre os principais destinos do café solúvel brasileiro, mas países produtores como Indonésia e
México também se destacam como importadores importantes.
Fonte: ABICS

MUSEU DE CAFÉ BRASILEIRO OBTÉM O MAIOR PRÊMIO DO ESTADO
O Museu do Café de Santos é o primeiro em São Paulo a atingir o Nível 2 no Castrado
Estadual de Museus, que estabelece padrões de gestão, operação, visitas e manutenção de
museus, coleções, prédios e infraestrutura. Para atingir o Nível 2, o Museu do Café
precisava atender às exigências técnicas de 24 parâmetros, 8 deles em Conservação de
Coleções, 7 em Governança e 9 em Comunicação e Serviços. Esforços relacionados à
inclusão e democratização do acesso também contribuíram. Essa conquista única é
resultado do trabalho e dedicação da equipe do museu e de iniciativas e ações
implementadas nos últimos 20 anos.
Fonte: SISEM-SP

Preços Brasileiros:

Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

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

Cerrado MG

585,00

Mogiana

580,00

Sul de Minas

580,00

Arábica Cereja Descascado (R$/saca de 60 kg)
Cerrado MG
Sul de Minas

31 de Março de 2020

Colatina-ES qualidade média

+ 11,2%

BM&F (US$/60kg Arabica bag)
Mai 2020

124,40

645,00

Jul 2020

142,05

640,00

Set 2020

131,00

334,00
Real R$ / Dólar US$
31 Mar 2020

5,19

Fonte:
www.qualicafex.com.br

2

OPINIÃO

por Carlos H. J. Brando

O CORONAVIRUS E A PRÓXIMA SAFRA BRASILEIRA: UMA ABORDAGEM JUSTA*
A discussão em curso sobre os possíveis impactos da pandemia na colheita brasileira está muito ativa atualmente, pelo motivo óbvio
de que ela está prestes a começar no Conilon e deve iniciar em 30 a 45 dias para a maioria do Arábica. Especialistas acreditam que a
disseminação do COVID-19 ainda não atingiu seu pico no Brasil, enquanto a maior parte do país permanece em um modo de
distanciamento social horizontal que provavelmente durará mais do que o esperado em muitas, senão na maioria das regiões. A
colheita de Conilon e Arábica pode ser afetada se o atual distanciamento social durar até maio ou junho.
A questão por trás do debate é se a mão-de-obra para colher café estará disponível onde for necessário. A resposta a essa pergunta
depende das distâncias a serem percorridas pelos trabalhadores e como o distanciamento social afetará sua mobilidade. Vamos ver
se e como as estatísticas existentes podem ajudar. De acordo com os últimos dados do Censo Agropecuário do IBGE, em 2017 as
fazendas de café com mais de 500ha representaram 16% da produção total, enquanto as com menos de 500ha e acima de 100ha
representaram 27%. O mesmo Censo aﬁrma que grandes fazendas produzem predominantemente Arábica.
As grandes fazendas são aquelas que recorrem mais à colheita mecânica usando grandes máquinas, que fazem o trabalho de cerca de
100 trabalhadores, ou que usam um grande número de pessoas, que geralmente vêm de longe e ﬁcam hospedadas nas próprias
fazendas. As vendas de colheitadeiras mecânicas aumentaram recentemente, provavelmente pelo medo de uma menor oferta de
mão-de-obra devido à pandemia. Costuma-se dizer que 20 a 30% do café Arábica brasileiro é hoje colhido por tais máquinas e,
considerando que a colheita mecânica é muito mais prevalente em grandes fazendas, pode-se supor que pelo menos 50%, talvez 70%,
das grandes fazendas hoje conﬁem nesta tecnologia e precisem de poucas pessoas para colher um grande volume de café.
Assumindo que metade das fazendas de café acima de 500 ha ainda use mão-de-obra que viaja grandes distâncias, às vezes cruzando
as fronteiras do estado, e que esta mão-de-obra ﬁca alojada em dormitórios das fazendas; considerando que em 2017 cerca de 3/4 da
produção total foi de Arábica; e assumindo que 90% das grandes fazendas cultivam esta variedade, a colheita em maior risco
representaria cerca de 5% da produção de Arábica. Isto não é desprezível, considerando o tamanho da próxima colheita de Arábica,
mas é da mesma ordem de magnitude de outras perdas que sempre podem ocorrer, por exemplo, menor renda no descascamento.
A estimativa aproximada acima justiﬁca o debate atual? Talvez não, mesmo considerando que várias fazendas na faixa de 100 a 500
ha, que representam 27% da safra brasileira de café, também dependam de mão de obra que percorre longas distâncias. Sabe-se que
este trabalho não pode ser fornecido localmente em condições normais, mas talvez parte da população urbana atualmente em casa,
devido ao distanciamento social horizontal, possa ser usada para colher café. Isto é viável? É muita especulação? Pode-se supor que
as cidades em muitas áreas de cafeicultura tenham uma porcentagem considerável da população, especialmente a do setor informal
ou mão-de-obra não treinada, que pode agora ser atraída para a colheita do café como uma maneira de escapar da escassez de renda
causada pelo distanciamento social que não inclui atividades agrícolas. É esta uma solução a ser melhor explorada sem risco de
disseminar ainda mais o vírus? Os próximos meses irão dizer.
Os serviços de extensão e cooperativas no Brasil estão desenvolvendo guias/cartilhas sobre como colher café em meio ao
Coronavírus, abordando itens como transporte de e para fazendas, alimentação nas fazendas, sintomas a serem identiﬁcados para
isolar os trabalhadores e, principalmente, a própria colheita de café: distanciamento entre pessoas, equipamento de proteção
individual, compartilhamento e limpeza de ferramentas, equipamentos e máquinas, etc. A hospedagem dos trabalhadores, que vem
melhorando progressivamente para cumprir com a legislação, deve ter sua capacidade reduzida, mas menos trabalhadores são
necessários atualmente à medida que o uso de derriçadeiras manuais aumenta. De modo geral, a colheita de café pode ser
considerada mais favorável à proteção contra a disseminação do COVID-19 do que a maioria dos trabalhos em ambientes fechados.
Há muito sendo escrito também sobre a mobilidade da mão-de-obra entre os municípios cafeeiros em si e da cidade para a fazenda
e vice-versa. Este não só é um problema muito menor mas já foi tratado pelas autoridades que reconheceram a importância da
disponibilidade de café. Além do mais, isto é diferente de trazer mão-de-obra de áreas não cafeeiras distantes e se aplica não apenas
à maioria da colheita de Arábica, mas também a quase todos os Robusta.
* Este artigo é intitulado "uma abordagem justa", porque somente o tempo pode mostrar que não é otimista mas real. No momento de escrever o artigo, a
disseminação do Coronavírus era forte nas grandes cidades – principalmente em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro e em outras capitais de estado, incluindo
Vitória, na região do Conilon – e se iniciava nos centros cidades regionais mais próximos às áreas de café. Dependendo de quando e com que intensidade a
pandemia atingir as cidades cafeeiras, normalmente médias e pequenas, o principal risco pode não ser necessariamente a disponibilidade de pessoas para colher
café, mas sim substituir insumos escassos, como a mão-de-obra treinada que supervisiona equipes de colheita, dirige tratores e colheitadeiras mecânicas, gerencia
o pós-colheita (por exemplo: a secagem), etc.
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MÁQUINA DO MÊS
UMA “ESTRELA” PARA PROCESSAR MICRO LOTES… E MAIS
A crescente demanda por micro lotes em anos recentes fez com que o Conjunto Compacto Pinhalense C2DPRC se tornasse uma
“estrela” para processar café para este segmento, que está no topo do mercado de especiais.
O C2DPRC, com uma capacidade de 40 a 300 kg de café verde por hora, reúne os seguintes itens:
- moega de alimentação,
- elevadores pneumáticos,
- descascador para cafés lavados
- descascador para cafés naturais e “honey”,
- peneira oscilante para separar o café pergaminho a ser repassado, e
- classiﬁcador por tamanho customizável,
em uma única máquina que ocupa pouco espaço e é uma unidade completa para
processamento de micro lotes. Há também uma versão sem o descascador de pergaminho
– o C2DRC – ideal para cafés naturais ou para aqueles interessados em descascar
pergaminho sem polir, deixando o café verde com a película prateada.
Uma nova adição à linha de processamento de micro lotes da Pinhalense é o descascador
Unidade de rebenefício C2DPRC na Índia.
menor D-100, com capacidade de 40 a 300 kg de café verde por hora, e recomendado para
Acesse o vídeo aqui: https://bit.ly/2XhEJHg
cafés naturais e descasque de pergaminho sem polir. O D-100 possui os seguintes
componentes:
- moega de alimentação,
- elevador,
- descascador e
- peneira oscilante para separar o café pergaminho a ser repassado.
O D-100 é útil para pequenos produtores e processadores que desejam ter uma
solução de baixo custo para descascar seu próprio café e fornecer um lote com grãos
de tamanhos misturados que retenha todas as características originais do lote de café
colhido.

D-100

As três unidades – C2DPRC, C2DRC e D-100 – são conhecidas por descascar 100% do
café recebido, deixando o produto livre da casca, que é soprada para fora pela própria
máquina, e com o menor dano físico do mercado, característica crítica ao processar
cafés especiais, que tem preços elevados.

Para produtores e processadores mais ambiciosos, que recebem café que não foi limpo adequadamente e desejam separá-lo em
diferentes qualidades, as máquinas C2DPRC e C2DRC acima podem ser precedidas por uma pequena pré-limpeza, um catador de
pedras CPF e ser seguidas por outra máquina de última geração da Pinhalense, a mesa densimétrica MVF de tamanho adequado,
para agregar valor aos cafés que processa.
Maiores informações sobre estas máquinas, assim
como as de capacidades maiores podem ser acessadas
em https://bit.ly/3ck7gAa:
O Quebra-Cabeça do
Processamento de Micro Lotes: Qualidades + Fluxos +
Layout + Máquinas e https://bit.ly/2yRBADV:
Descascadores para Cafés Naturais, Cereja Descascado
e “Honey”.
Entre em contato com seu agente Pinhalense/P&A mais
próximo ou com a P&A diretamente para perguntas
adicionais e solicitação de cotações.

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