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

- O QUE O CACAU PODE APRENDER COM O CAFÉ? (pág. 3)

- PROCESSAMENTO DE CACAU (pág. 4)  

CONDIÇÕES PARA FINANCIAMENTO RELACIONADO AOS DANOS DA GEADA

CONSUMO DE CAFÉ NO BRASIL TEM PROJEÇÃO DE NOVO CRESCIMENTO

O valor de R$ 1,3 bilhão (US$ 238 milhões) do Funcafé para financiar cafeicultores afetados pelas geadas terão taxa de juros de 
7% ao ano. As linhas de crédito para recuperação e replantio de áreas afetadas localizadas em zonas de risco climático serão 
liberadas contra laudo técnico emitido por agrônomo credenciado. Os limites de crédito e as condições de reembolso variam 
de acordo com o tipo de manejo a ser adotado: decote, esqueletamento, recepa, ou erradicação e novo plantio. As linhas de 
crédito serão disponibilizadas pelos 34 agentes financeiros que trabalham com o Funcafé.

Fonte: MAPA

Estima-se um crescimento de consumo de 0,5% e um consumo total de 21,5 milhões de sacas para 2021/22. Os consumidores 
estão cada vez mais tomando café em casa, uma tendência que evitou que a demanda caísse no país devido às restrições 
sanitárias do Covid-19. Diferentes modelos de negócios também ajudaram o setor a superar as dificuldades impostas pela 
pandemia. A Starbucks, por exemplo, abriu sua primeira loja drive-thru no Brasil no início deste ano. As vendas online, que 
representavam apenas 8,3% das transações do varejo brasileiro no ano anterior, cresceram para 14% com um aumento de 65%.

Fonte: Valor Econômico
IMPORTAÇÃO COLOMBIANA DE CAFÉ BRASILEIRO QUASE DOBRA
A Colômbia, segundo maior exportador de café Arábica do mundo, aumentou 
acentuadamente as importações de café brasileiro. As exportações brasileiras 
para a Colômbia totalizaram 814 mil sacas de janeiro a setembro de 2021, um 
aumento de 90% em relação ao mesmo período de 2020. A Colômbia importou 
478 mil sacas em 2018, 298 mil sacas em 2019 e 794 mil sacas em 2020. A 
escassez de café colombiano e o consumo crescente no país podem estar por 
trás deste aumento. De acordo com a Organização Internacional do Café (OIC), 
o consumo interno colombiano cresceu 62% entre 2000 e 2020, chegando a 2,1 milhões de sacas. Neste mesmo período, a 
produção de café do país aumentou 38%, para 14 milhões de sacas. Outros países produtores, como Equador e México, também 
aumentaram suas importações de café brasileiro. O consumo global de café está crescendo mais rápido do que a produção, com 
impactos nos fluxos de café entre os países produtores.

Fonte: Valor Econômico

MULHERES DO CAFÉ NA LISTA DAS “100 MULHERES PODEROSAS DO AGRO” BRASILEIRO
A presença feminina nos negócios está aumentando em todo o mundo e o agronegócio não foge à regra. A Forbes Brasil lançou 
sua primeira lista das “100 Mulheres Poderosas do Agro”, com nomes que estão transformando diversos segmentos do setor. 

Duas mulheres do café estão na lista. Flavia Barbosa Paulino da Costa é diretora executiva da 
Exportadora Guaxupé, que embarca cerca de 1,5 milhão de sacas por ano e está entre as 10 maiores 
empresas do setor no Brasil. Flavia também é secretária do conselho deliberativo do Cecafé (Conselho 
dos Exportadores de Café do Brasil). Carmem Lucia Chaves de Brito é cafeicultora em Três Pontas, 
Minas Gerais. Ela foi a primeira mulher a presidir o conselho de administração da Associação Brasileira 
de Cafés Especiais (BSCA). Membro do conselho até hoje, Carmem continua sendo uma ativista e uma 
das principais líderes do setor de produção do café brasileiro.

Fonte: Forbes e Cecafé
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CULTIVO DE CAFÉ EM CONSÓRCIO COM PAU-BRASIL PROMOVE A BIODIVERSIDADE NA BAHIA
O Serviço Florestal Brasileiro, por meio do Programa Arboreto, está apoiando a implantação de uma área de cultivo de café em 
consórcio com pau-brasil. A inserção do componente florestal nas lavouras beneficia o solo e melhora as condições 
microclimáticas contribuindo para a sustentabilidade ambiental e conservação da biodiversidade. O Programa Arboreto 
oferecerá insumos (mudas, adubação e hidrogel), assistência técnica e monitoramento aos produtores atendidos pelo 
programa. O objetivo é promover a conservação e valorização da biodiversidade.

Fonte: MAPA
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RORAIMA APRENDENDO MAIS SOBRE CULTIVO DE ROBUSTAS AMAZÔNICOS
Cafeicultores e técnicos de Roraima, estado brasileiro localizado na Bacia do Amazonas, região Norte do país, visitaram diversos 
municípios de Rondônia para conhecer mais sobre o sistema de produção de Robustas Amazônicos. Rondônia é o quinto maior 
estado produtor de café do Brasil e referência no cultivo e na produção de Robustas Amazônicos. A iniciativa é liderada pela 
Associação dos Empreendedores Rurais do Bonfim (AERBON) com apoio da Embrapa Roraima.

Fonte: Embrapa

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 29 de Outubro de 2021

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

Arábica Cereja Descascado (R$/saca de 60)

Cerrado MG

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

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

814,00

BM&F (US$/60kg Arabica bag) Real R$ / Dólar US$

Dez 2021 29 Out 2021
Mar 2022

Mai 2022

5,67
+ 8,1%

1305,00

1300,00

1300,00

1405,00

1400,00

242,65
248,70

249,30

AÇÕES SUSTENTÁVEIS DA NESTLÉ NO CAFÉ E CACAU NO BRASIL
A Nestlé Brasil divulgou os compromissos de sustentabilidade assumidos no país para acelerar as ambições globais da empresa 
em relação às metas climáticas. O programa mundial de sustentabilidade do café da Nestlé, Cultivando com Respeito, criado há 
10 anos, inclui 1.200 fazendas certificadas, com 100% de rastreabilidade e 85% das fazendas já usando práticas regenerativas. 
O Programa Cocoa Plan da empresa, com foco na redução do impacto socioambiental e na melhoria da qualidade, também 
criado há 10 anos, já conta com mais de 1.100 produtores certificados. Os produtores são geo-monitorados e isto aumenta o 
grau de rastreabilidade da matéria-prima. A meta é ter 100% da cadeia de fornecimento de cacau brasileira certificada até 2025.

Fonte: Revista Cafeicultura

PRODUÇÃO DE CACAU E DEMANDA/CONSUMO CRESCERÃO NA AMÉRICA LATINA
O webinar da P&A “Oportunidades para el cacao en Latino América - calidad y rentabilidad” (Oportunidades para o cacau na 
América Latina - qualidade e lucratividade), realizado em 03 de novembro, contou com a presença de líderes do negócio cacau 
cujas respostas às pesquisas indicaram que tanto a produção quanto o consumo devem crescer na América Latina. A gravação 
do Webinar pode ser encontrada aqui: https://www.youtube.com/watch?v=SUb0_xTA2h4. Moderado pelo diretor da P&A, 
João Alberto, o webinar teve três apresentações: 1. Cacao en el mundo y oportunidades para Latino América (Cacau no mundo 
e oportunidades para a América Latina) – minuto 00:00 a 15:00 –, por Carlos Brando, 
sócio da P&A; 2. Calidad, productividad y sostenibilidad: áreas tradicionales y nuevas 
(Qualidade, produtividade e sustentabilidade: áreas tradicionais e novas) – minuto 
21:22 a 38:07 –, por Pedro Ronca, coordenador da P&A para o CocoaAction Brasil; e 3. 
Mecanización del postcosecha (Mecanização pós-colheita) – minuto 41:55 a 01:08:53 –, 
por Aline Turati, trader da P&A responsável pela América do Sul. As apresentações 
foram seguidas por um intenso período de perguntas e respostas e discussão.

Fonte: P&A
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O QUE O CACAU PODE APRENDER COM O CAFÉ?

por Carlos H. J. Brando

Embora sejam produtos totalmente diferentes, o cacau e o café são cultivados em países que compartilham uma estrutura 
social e econômica semelhante, seus produtores enfrentam desafios ambientais, sociais e econômicos parecidos, a 
porcentagem que os produtores obtêm do preço do produto pago pelos consumidores está na mesma faixa, e há uma 
concentração crescente da produção em alguns países. Uma vez que o café parece ter começado antes e estar mais avançado 
nas questões de sustentabilidade, o cacau pode aprender com o café?

Vou usar a história de sucesso do café no Brasil para especular se existem aspectos que o setor do cacau pode assimilar. Em 
resumo, o Brasil é hoje o maior produtor e exportador e o segundo maior consumidor de café do mundo.

A produtividade do café no Brasil dobrou nas últimas duas décadas após dobrar na década anterior, ou seja, a produtividade 
aumentou quase quatro vezes em três décadas. A produtividade média atual de cerca de 30 sacas (1,8 toneladas) por hectare 
só é superada pelo Vietnã e a média para o resto do mundo está abaixo de 10 sacas (600kg) por hectare.

Por outro lado, o percentual do preço FOB de exportação do café que chega aos cafeicultores brasileiros é de 85% ou mais, em 
média. Isto deve ser comparado com menos de 70% na maioria dos países, com algumas exceções, como: Vietnã e Colômbia, e 
chega a 40 ou mesmo 25% em alguns casos.

Estas lacunas de produtividade e preço que os produtores recebem são também encontradas nos países produtores de cacau? 
Em caso afirmativo, pode ser útil aprender como abordá-los usando o caso do café no Brasil.

A chave para alcançar a produtividade econômica máxima, ou seja, não a maior produtividade possível mas aquela que traz o 
maior retorno, está na tecnologia e, portanto, na pesquisa para disponibilizar esta tecnologia. Porém, como existem países 
produtores de cacau com produtividade média bastante elevada e regiões e especialmente fazendas que são altamente 
produtivas, a tecnologia existe. A questão é como disponibilizá-la em países de baixa produtividade e, principalmente, para 
pequenos produtores de cacau em todos os países.

A resposta está na oferta de treinamento e serviços de extensão, acesso a insumos – fertilizantes e pesticidas – e equipamentos, 
que requerem financiamento e rentabilidade para pagá-los, o que, por sua vez, requer maior acesso aos preços de exportação. 
Uma maior participação nos preços de exportação requer uma cadeia de abastecimento eficiente, com o cacau mudando menos 
de mãos até chegar ao porto, processamento e logística aprimorados, impostos e taxas justos e internacionalmente 
competitivos e portos eficientes, para mencionar os itens mais importantes.

Uma rápida análise dos itens listados no parágrafo anterior mostra que a maioria, senão todos, não estão sob o controle dos 
produtores de cacau e se baseiam em ações a serem tomadas fora da porteira da fazenda para criar o que é chamado de 
ambiente institucional e de negócios eficiente ou simplesmente ambiente favorável.

A criação deste ambiente favorável requer ações bem orquestradas entre o setor privado e o governo. Normalmente, são os 
atores e instituições do setor privado que levantam as necessidades de implementação do que deve ser feito com o apoio deles. 
O governo desempenha um papel fundamental na criação ou melhoria deste ambiente favorável, por exemplo: a 
implementação de serviços públicos de extensão e treinamento e um sistema tributário justo. Por outro lado, o financiamento, 
a logística e a eficiência portuária podem ser melhorados pelo setor privado com o apoio do governo. Finalmente, itens como 
treinamento, processamento e comercialização podem ser melhorados também pelo próprio setor privado. O setor de cacau e 
o governo dos países produtores de cacau podem trabalhar juntos para melhorar o ambiente favorável fora da porteira da 
fazenda para beneficiar os produtores que, então, ganharão mais dinheiro e estarão em melhor posição para serem mais 
sustentáveis social e ambientalmente?

Reunir produtores de cacau em associações ou cooperativas pode ser uma estratégica crítica para melhorar o ambiente 
favorável de várias maneiras diferentes: desenvolvendo seus próprios serviços de treinamento e extensão, criando um mercado 
mais competitivo para insumos e equipamentos fornecendo-os ou implementando sistemas de trocas (“barter”), canalizando 
empréstimos para produtores e/ou fornecendo garantias (cacau depositado nos armazéns), processando seu cacau e 
vendendo-o em volumes maiores, com poder de barganha e acesso a mercados futuros que os pequenos produtores sozinhos 
não tem. Onde prevalecem os pequenos produtores de cacau, o que ocorre em toda parte, eles também podem se reunir em 
pequenos grupos ou associações para se tornarem tão competitivos quanto os produtores maiores, acessando tecnologia, 
comprando insumos, processando e vendendo seus produtos juntos, a fim de baixar custos e agregar qualidade e valor para seu 
produto. Finalmente, as cooperativas e associações de produtores de cacau também podem ser um excelente instrumento de 
defesa dos interesses da classe.

Os conceitos apresentados acima são descritos com mais detalhes na apresentação Cacao en el mundo y oportunidades para 
Latino América (Cacau no mundo e oportunidades para a América Latina), que fez parte do Webinar da P&A “Oportunidades 
para el cacao en Latino América – calidad y rentabilidad” (Oportunidades para o cacau na América Latina – qualidade e 
rentabilidade). O vídeo da apresentação pode ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=PfrwU1zvn1M. 
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MÁQUINA DO MÊS 

PROCESSAMENTO DE CACAU
A Pinhalense e a Carmomaq oferecem uma linha de equipamentos de última geração para processamento de cacau, 
utilizada no Brasil e no exterior para aumentar a eficiência do processamento e preservar a qualidade.

 
1. Quebrador de cacau
Máquina de última geração, compatível com frutos de 
todos os tamanhos, que fornece sementes de cacau 
mais limpas. Elimina o risco de acidentes na quebra 
manual do cacau e oferece condições de trabalho 
muito mais seguras.

2. Despolpador
Reduz os tempos de fermentação e secagem sem 
afetar a qualidade do cacau.

 
3. Tombador de caixas de fermentação
Facilita muito a transferência das sementes de cacau entre 
caixas e economiza mão de obra. Evita resíduos deixados 
nas caixas e sua mistura com outros lotes e qualidades.
 
4. Secador Rotativo SRC
Acelera a secagem e economiza mão de obra sem perda de 
qualidade ou danos físicos às sementes de cacau. Pode ser 
combinado com pré-secagem na oreadora Pinhalense com 
misturadores.
 
5. Pré-limpeza PL ou BJ
Aspira o pó e impurezas leves e separa as impurezas maiores 
ou menores do que as sementes de cacau
 
6. Catador de pedras CPFBNR
Separa as impurezas do mesmo tamanho que as sementes 
de cacau, mas com densidade menor (“mais leves”) ou 
maior (“mais pesadas”) através de um sistema de flutuação.
 
7. Classificador por tamanho PFA ou PORTO
Separa as sementes de acordo com seu tamanho para 
atender às necessidades dos clientes, melhorar o processo 
de torra (homogeneizando o tamanho das sementes) e 
facilitar a separação por densidade.

8. Mesa densimétrica MVF
Separação por gravidade para eliminar sementes com 
defeitos associados à densidade: leves, malformadas, ocas e 
outras indesejáveis.

9. Linha de torradores ATTO
A linha de torradores ATTO da Carmomaq possui recursos 
de alta tecnologia adequados para a torrefação de cacau. 
Existe uma ampla variedade de capacidades para atender a 
diversos tamanhos de operação. 
 

O vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=Uj7HtDhgzcU, apresentado no Webinar 
de Cacau P&A, com o título Mecanización del post-cosecha (Mecanização pós-colheita), 
descreve melhor as máquinas acima e mostra algumas delas funcionando.
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