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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- O BRAVO MUNDO NOVO DO CAFÉ E O COVID-19 (pág. 3)
- UNIDADES CONJUGADAS PARA DESCASCAR CAFÉS LAVADOS, CD/HONEY E NATURAIS (pág. 4)

FUNDOS ADICIONAIS PARA RECUPERAR CAFÉ AFETADO PELA SECA
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) solicitou e o Comitê Técnico do Conselho
Deliberativo de Política do Café (CDPC) aprovou a liberação de R$ 150 milhões (US$ 26,5 milhões) para a
recuperação de áreas afetadas pela seca, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. O fundo é uma
suplementação de uma linha existente do Funcafé. Além disso, o limite de crédito por hectare de lavoura
foi ampliado em 170% para torná-lo compatível com os custos de recuperação da seca.
Fonte: CNA

SETOR CAFEEIRO ACOLHE DE FORMA POSITIVA A ATUALIZAÇÃO DE LEI TRABALHISTA
O conteúdo atualizado da Norma Regulamentadora nº 31 (NR 31), divulgada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, foi bem recebido pelo setor cafeeiro, pois passou a apresentar maior clareza e objetividade em pontos
especíﬁcos relativos às atividades de campo. Melhorias importantes referem-se a novos métodos de treinamento, que agora podem
ser online, semipresenciais ou presenciais, com linguagem mais clara e menos burocrática para implementação, e maior segurança
jurídica para todos os envolvidos.
Fonte: CNC

RECORDE DE INSCRIÇÕES EM CONCURSO DE QUALIDADE SÓ PARA MULHERES
A edição de 2020 do Concurso “Florada Premiada” do Grupo 3 Corações, em parceria com a Associação Brasileira de Cafés Especiais
(BSCA), superou as expectativas e atingiu o recorde de 950 inscrições de cafeicultoras de todas as regiões produtoras de café Arábica
do Brasil. O lote de café vencedor de cada região pode ser vendido para a 3 Corações pelo dobro do preço de mercado e ser vendido
em embalagens customizadas. O Concurso “Florada Premiada” faz parte do Projeto Florada da 3 Corações, criado exclusivamente para
mulheres cafeicultoras e que tem como objetivo reconhecer e valorizar a produção de cafés especiais e microlotes. O consumidor
pode adquirir esses cafés por meio da campanha “Junte-se a elas” e garantir que 100% do lucro seja revertido para as mulheres que
os produzem.
Fonte: Notícias Agrícolas

PÉ DE CAFÉ CONILON GIGANTE É ENCONTRADO NO BRASIL
Um pé de café peculiar foi encontrado em uma propriedade rural localizada em São Luiz de
Miranda, no estado do Espírito Santo. É o pé de café Conilon mais antigo da região e é
considerado o maior do Brasil. A planta tem seis metros de altura, foi plantada em 1970 e
está produzindo desde então. O cafeeiro gigante já produziu um recorde de 32kg de café
verde no passado e ainda produz uma média de 20 a 30kg por ano. Já foram desenvolvidos
clones deste cafeeiro, considerado mais resistente às doenças.
Fonte: Campo Vivo

REGRAS DE CERTIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL DEVEM SER REVISTAS NO BRASIL
As principais entidades brasileiras – CNC, CNA e Cecafé –, que representam produtores e exportadores de café, solicitaram a revisão
da Norma de Agricultura Sustentável 2020 da Rainforest Alliance devido às restrições excessivas e irreais impostas pelo documento.
A
s
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As restrições podem afetar diretamente a produtividade e a renda dos cafeicultores. Uma queda na produtividade pode favorecer a
expansão da área plantada, o que seria um retrocesso em relação aos ganhos já obtidos pelo Brasil. As entidades exigem da
certiﬁcadora uma visão mais agronômica e equilibrada.
Fonte: Valor Econômico

BROCA DO CAFEEIRO PODE REDUZIR O PESO DOS GRÃOS DE CAFÉ EM ATÉ 50%
Sabe-se muito bem que a broca do cafeeiro pode afetar negativamente o café, reduzindo o peso do grão em até 50%. Como a praga
ataca o grão de café, o cafeicultor deve conduzir a colheita com cuidado e certiﬁcar-se de que nenhum grão seja deixado para trás.
Além disso, o monitoramento é um procedimento fundamental para controlar a praga e evitar perdas.
Fonte: Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná

YARA E SEBRAE SE UNEM PARA APOIAR PEQUENOS PRODUTORES
Uma das principais empresas de fertilizantes do mundo, a Yara, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), vai oferecer conteúdo técnico em ações presenciais e online para 3 mil pessoas em 10 estados brasileiros. A ação
terá três frentes de trabalho – pequenas empresas dos 14 segmentos mais afetados pela pandemia, setor de serviços de alimentação
e pequenos produtores – e visa a ajudá-los a se tornarem mais digitais na oferta de seus produtos e serviços. Conteúdo sobre ﬁnanças,
empreendedorismo feminino, marketing digital, gestão da produtividade rural, etc., também estarão disponíveis em uma plataforma
virtual.
Fonte: Valor Econômico

CHINA CADA VEZ MAIS PRESENTE NO RADAR DOS CAFÉS DO BRASIL
Embora o chá ainda seja a bebida tradicional na China, o Conselho dos
Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) está elaborando uma campanha para
aproveitar o crescente apetite do país por café. A entidade produzirá vídeos
educativos e materiais impressos explicando a produção brasileira de café da
semente à xícara, além de informações sobre a certiﬁcação de qualidade e origem
e as novas medidas sanitárias devidas ao Covid-19. Os materiais serão distribuídos
em cafeterias e supermercados chineses.
Fonte: Peabirus

BRASIL EXPANDE SUA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO EM PAÍSES ÁRABES
As exportações brasileiras de café para países árabes aumentaram 7,3% de janeiro a setembro de 2020 em comparação ao mesmo
período de 2019. A taxa média de crescimento anual entre 2010 e 2019 foi de 3,8%. A qualidade e a sustentabilidade dos cafés do
Brasil são os principais motivos para essa expansão de mercado. As exportações para a Argélia aumentaram 328,8% entre 2010 e
2019, seguidas da Jordânia com um aumento de 16,3%, da Síria com 13,1% e Tunísia com 10,3%.
Fonte: CCCMG

Preços Brasileiros:
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda

30 de Outubro de 2020

Arabica Naturals (R$/ 60 kg bag)

Conilon / Robusta (R$/ 60 kg bag)

Cerrado MG

505,00

Mogiana

500,00

Sul de Minas

500,00

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

Colatina-ES fair average price

+ 15%

[B]3 ex-BM&F (US$/60kg Arábica)
Dez 2020

113,50

575,00

Mar 2021

114,40

570,00

Mai 2021

115,20

400,00
Real R$ / Dólar US$
30 Out 2020

5,74

Fonte:
www.qualicafex.com.br
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OPINIÃO

por Carlos H. J. Brando

O BRAVO MUNDO NOVO DO CAFÉ E O COVID-19
O distanciamento social e os lockdowns, agora retornando à Europa, afetaram os padrões de consumo de café, com maior consumo em
casa e queda na demanda em cafeterias, escritórios, hotéis e restaurantes.
Grandes redes de cafeterias começaram a recuperar as vendas com a ajuda de retirada (“pick-ups”) em suas lojas. A
recuperação de redes menores e cafeterias de loja única, que dependem mais da experiência de beber café,
provavelmente será muito mais lenta e dependente da chegada de vacinas conﬁáveis. Os clientes de
renda maior destas lojas estão migrando para cápsulas ou preparando seus cafés com novos
equipamentos para desfrutar dos mais diversos produtos em casa. As novas tendências de
consumo também apontam para uma demanda maior por cafés de custo mais baixo do
que antes, como resultado da queda na renda devido à recessão econômica provocada
pelo Covid-19.
O principal impacto do Covid-19 na produção é a menor disponibilidade de mão de
obra para colheita do café. Isto intensiﬁca o processo já em curso de redução de
seletividade, com a porcentagem de cerejas totalmente maduras colhidas
diminuindo ainda mais e, consequentemente, o volume de cerejas verdes,
sobre maduras e secas aumentando.
Estas tendências de consumo e produção afetarão o que chamo de bravo
mundo novo do processamento de café, que inclui cafés honey,
fermentação de cerejas maduras, despolpamento de cerejas sobre
maduras e verdes e mais.
Conforme explicado em detalhe no artigo Opinião do Coﬃdential nº
118 (https://bit.ly/2Umnx0I), por mais de 150 anos o mundo só
conheceu cafés lavados e naturais. Hoje a tecnologia de
processamento disponível permite a produção de vários outros
produtos: cereja descascado também chamado de honey, cafés lavados
ou honeys de cerejas sobre maduras e verdes, e naturais fermentados
de várias maneiras diferentes.
As tendências relacionadas ao Covid-19 mencionadas acima
provavelmente reduzirão o ritmo de experimentos com fermentação,
que produz cafés que atraem o segmento de renda mais alta do
mercado por meio de cafeterias de loja única ou de pequenas redes. A
menor disponibilidade de mão de obra pode, por sua vez, exigir que a
tecnologia de benefício úmido busque a melhor qualidade possível nas
cerejas verdes e sobre maduras que, coincidentemente, poderão ter preços
mais baixos e atender a uma demanda crescente por cafés de custo mais baixo.
Finalmente, o provável ganho de demanda das grandes redes em detrimento de
redes menores e cafeterias isoladas, bem como o crescimento das cápsulas, pode
requerer maiores volumes de cafés de qualidades consistentes que são usados no
que chamo de “ligas mundiais”. Isso exigirá cafés processados de maneira uniforme em
centrais de benefício úmido de diferentes tamanhos, ao invés de separadamente por um
grande número de cafeicultores, cada um processando o café de maneira diferente, não
necessariamente padronizada.
Continuaremos a ter um bravo mundo novo de processamento de café durante e após o Covid-19, mas
a demanda a curto e médio prazo pode mudar em favor de alguns processos e qualidades especíﬁcas. Os
benefícios úmidos terão que ser projetados de forma ﬂexível para fornecer a variedade de produtos que serão
necessários agora e depois, com atenção à oportunidade de processar em centrais de benefício o café de muitos produtores.
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MÁQUINA DO MÊS
UNIDADES CONJUGADAS PARA DESCASCAR CAFÉS LAVADOS, CD/HONEY E NATURAIS
As modernas instalações de processamento pós-colheita Pinhalense de alta tecnologia usam:
- lavadores / sifões mecânicos que a Pinhalense inventou e patenteou,
- despolpadores verticais precedidos por separadores de verdes,
- desmuciladores verticais e
- secadores rotativos com controles digitais exclusivos,
para criar a família única de tipos de café descritos no Opinião anterior.
Como resultado, a demanda tem crescido por unidades conjugadas compactas e ﬂexíveis que possam sozinhas processar todos estes
tipos de pergaminho e café cereja secos transformando-os em micro lotes, lotes pequenos e de tamanho médio para exportação ou
para mercados domésticos em expansão. Tais unidades conjugadas de descascamento são demandadas não somente por grandes
produtores e pequenos traders, mas também por grandes usinas que desejam criar linhas de processamento separadas para cafés
especiais e certiﬁcados ou para o fornecimento para a indústria local de café torrado e moído ou solúvel.
A Pinhalense responde a esta demanda através da conjugada CON de última geração equipada com o descascador DCP para cafés
lavados e também honey, que tendem a travar descascadores convencionais. A CON-DCP é oferecida em capacidades que variam de
600 a 1.200kg de café verde por hora.

DESCASCADOR DE
PERGAMINHO
DCP

Além do descascador de pergaminho para cafés naturais e honey e o descascador
para café em coco, a unidade conjugada CON-DCP incorpora as demais
conﬁgurações da linha CON, tais como:
- pré-limpeza (opcional),
- catador de pedras,
- peneira oscilante para separar tanto o café com casca para repassar como o café
descascado em dois tamanhos,
- repasse de café não descascado e
- catador de escolha para separar defeitos (os grãos de menor densidade).
Se o polimento for necessário, a CON ou CON-DCP pode ser seguida por um polidor
DBD de capacidade adequada.
A CON-DCP possui todas as vantagens da linha CON:
- 100% de descasque,
- maior rendimento no descasque,
- baixo consumo de energia,
- dimensões reduzidas, etc.

A CON-DCP é uma máquina para benefício
de café compacta que pode entregar café
preparado para torrefadores locais e para
compradores de cafés. Se o cliente necessitar, a CON-DCP pode ser acompanhada de um
classiﬁcador PFA compacto e/ou uma mesa densimétrica MVF, criando assim uma pequena
unidade de rebenefício de café que pode responder às exigências de praticamente qualquer
mercado: micro ou pequenos lotes de cafés especiais, torrefadores locais ou estrangeiros e
todos os tipos de café gourmet, ﬁnos ou comerciais.

CON-6-DCP

No caso de capacidades operacionais ainda menores, a Pinhalense oferece o descascador,
polidor e classiﬁcador para cafés pergaminho e cereja C2DPRC de 300kg/hora, que utiliza
elevadores pneumáticos e possui seu próprio classiﬁcador de tamanhos. Com alguns
recursos a menos que a CON-DCP, mas com um classiﬁcador incorporado, a C2DPRC também
é capaz de atender às necessidades de produtores, beneﬁciadores, traders pequenos e
muitos outros mercados.

C2DPRC

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