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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- A TEMPESTADE PERFEITA NO BRASIL E OPORTUNIDADES PARA OUTRAS ORIGENS (pág. 3)
- COMPACTA: O NOVO DESCASCADOR CONJUGADO (pág. 4)

EMBARQUE DE CAFÉ EM BIG BAGS DEVIDO À FALTA DE CONTAINERS
Buscando contornar a grande falta de containers, a Cooxupé, maior cooperativa e exportadora de café do Brasil, fez seu
primeiro embarque de café em big bags diretamente no navio. A pandemia é um dos principais fatores por trás da falta de
containers, cujos ﬂuxos e disponibilidade mudaram à medida que os “lockdowns” afetaram as atividades. A Cooxupé revisou
para baixo em quase 20% sua projeção de embarques em 2021 por problemas logísticos.
Fonte: Forbes

PEGADA DE CARBONO BAIXA DO CAFÉ ÁRABICA NO BRASIL
A Embrapa Café e Embrapa Meio Ambiente, em parceria com a Cooxupé, ﬁzeram os inventários de ciclo de vida (ICVs) dos
principais sistemas de produção do café Arábica nas principais regiões cafeeiras brasileiras: Mogiana, Cerrado e Sul de Minas.
Eles veriﬁcaram que a pegada de carbono dos grãos de café Arábica brasileiro variou de 1,9 a 4,6 kg CO2 eq/kg de café, uma
faixa que é muito menor do que o valor de 6,5 kg CO2 eq/kg de café medida em outro país. O ICV compila todos os insumos
consumidos e as emissões para a produção de 1kg de grãos de café verde.
Fonte: Embrapa

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL PARA CAFÉ SOLÚVEL EM DESENVOLVIMENTO
A ABICS, Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, está desenvolvendo uma metodologia inovadora de avaliação
sensorial que propõe padrões de qualidade para o café solúvel. A busca por esta metodologia deriva da necessidade de se ter
um protocolo comum de análise sensorial e de se estabelecer critérios de avaliação dos atributos intrínsecos e naturais do café
solúvel. O último levantamento da ABICS indica que o consumo de café solúvel no Brasil aumentou 5,4% entre janeiro e outubro
de 2021.
Fonte: Notícias Agrícolas

CONSUMO CAI DEVIDO AOS PREÇOS ALTOS DO CAFÉ

O consumo interno caiu 14% em outubro em resposta à alta dos preços do café, de acordo com a Associação Brasileira da
Indústria de Café (ABIC). O café verde, matéria-prima que representa 70% dos custos da indústria de café no Brasil, cresceu
130% neste ano, o maior valor dos últimos 25 anos. Este aumento se reﬂetiu nos recentes reajustes de preços do café aos
consumidores.
Fonte: Valor Econômico

ENCONTRO DE MEMBROS DA GCP BRASIL DESTACA A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES COLETIVAS
PARA ATINGIR CAFEICULTORES DE FORMA EFICAZ
Reunindo mais de 45 participantes de toda a cadeia do café, a 5ª
Reunião de Membros da Plataforma Global do Café no Brasil foi
realizada virtualmente no dia 2 de dezembro. Os membros da GCP
Brasil compartilharam experiências e discutiram avanços em
sustentabilidade e oportunidades de ações coletivas que
efetivamente cheguem ao campo, com impactos positivos para os
produtores e suas comunidades. Muitas atividades foram e estão
sendo desenvolvidas pela Iniciativa de Ação Coletiva de Uso
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Responsável de Agroquímicos da GCP, por exemplo: construção de armazéns para agroquímicos, treinamento em tecnologia de
aplicação, engajamento dos produtores na devolução de embalagens vazias de agroquímicos e elaboração de planos de ação
para melhoria contínua na sustentabilidade usando dados coletados pelo App da GCP. A Iniciativa de Ação Coletiva Bem-Estar
Social da GCP, em parceria com CeCafé e InPACTO, está atualmente desenvolvendo atividades para melhorar as condições de
vida e de trabalho nas áreas produtoras de café. Os membros destacaram o alto nível do debate e elogiaram o formato da
reunião.
Fonte: GCP

SISTEMA SAFRA ZERO REDUZ OS IMPACTOS DA SECA

As lavouras de café nas principais regiões produtoras do Brasil sofreram com a seca nas duas últimas safras. Além disto, a falta
de chuvas e o aumento da temperatura causaram a redução da ﬂoração. Os cafezais podados que usaram o sistema de safra
zero foram menos impactados porque apresentam um melhor equilíbrio entre a parte aérea e o sistema radicular e requerem
menos água. Embora não se espere que estas lavouras produzam tão bem como se houvesse o suprimento normal de água,
seus ramos têm melhor ﬂoração e frutiﬁcação que os das plantas não podadas. Além de ser uma boa opção para reduzir custos
de manejo e colheita, o sistema de safra zero, que faz com que não haja a produção a cada um ou três anos devido à poda de
todos os galhos próximos ao tronco, também é uma alternativa para minimizar os impactos do estresse hídrico.
Fonte: Fundação Procafé

PROGRAMA DE AGRICULTURA CLIMATICAMENTE INTELIGENTE PARA LIDAR COM EFEITOS
ADVERSOS DO CLIMA
Pequenos cafeicultores na região do Cerrado Mineiro aderiram a um programa de agricultura climaticamente inteligente para
minimizar os efeitos das mudanças climáticas nas plantações de café. Criado em 2019, o Programa de Incentivo ao Produtor
Consciente (PIPC), é uma iniciativa que atua em quatro frentes distintas na região da bacia do Córrego Feio: engajamento
institucional, paisagens conectadas, gestão de agricultura climaticamente inteligente e gestão de recursos hídricos. Os
produtores implementaram sistemas agroﬂorestais, como o plantio consorciado com espécies de arbustos e outras variedades
de plantas, com a intenção de manter a qualidade e integridade do solo.
Fonte: Brasil Mongabay

ESTUDO NA BAHIA E NO PARÁ MOSTRA A VIABILIDADE DA PRODUÇÃO DE CACAU AGRO
FLORESTAL
O Estudo de Viabilidade Econômica da Produção do Cacau, realizado pela iniciativa CocoaAction Brasil, pelo Instituto Arapyaú e
pelo WRI Brasil, mostrou que a produção de cacau associada a árvores nativas pode garantir bons retornos econômicos além de
promover a preservação ambiental. Lançado em outubro passado e realizado no sul da Bahia e no Pará, que juntos respondem
por cerca de 95% da área e da produção total de cacau do Brasil, o estudo estabelece parâmetros para auxiliar produtores e
demais atores da cadeia do cacau nas decisões de investimento. Na Bahia, o sistema de produção “cabruca” – modelo
agroﬂorestal em que o plantio do cacau é feito em meio à ﬂoresta – é um bom investimento considerando sombreamento
inferior a 30%. O sistema pode não ser viável com sombreamento mais intenso. No Pará, os três sistemas agroﬂorestais
analisados são economicamente viáveis. Mais informações podem ser acessadas em https://bit.ly/3oHAa6o.
Fonte: CocoaAction Brasil

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda

30 de Novembro de 2021

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

Conilon / Robusta (R$/ 60 kg bag)

Cerrado MG

1485,00

Mogiana

1480,00

Sul de Minas

1480,00

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

Colatina-ES fair average price

+ 8,1%

BM&F (US$/60kg Arabica bag)
Dec 2021

266,70

1525,00

Mar 2022

275,75

1520,00

May 2022

270,15

840,00
Real R$ / Dólar US$
30 Nov 2021

5,64

Fonte:
www.qualicafex.com.br
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OPINIÃO

por Carlos H. J. Brando

A TEMPESTADE PERFEITA NO BRASIL E OPORTUNIDADES PARA OUTRAS ORIGENS
Muito pior do que aconteceu na seca de 1986 e nas geadas de 1994, a combinação de eventos que afetou o agronegócio
café brasileiro em 2021 é uma excelente deﬁnição de tempestade perfeita: seca, geadas, seca de novo, crise logística,
grandes aumentos de preços de fertilizantes e pesticidas, risco de barreiras ao acesso aos mercados da UE e, ultimamente,
excesso de chuvas e inundações nas áreas de Conilon.
Embora a maioria dos componentes desta tempestade seja especíﬁca ao Brasil, a crise logística e os insumos mais caros
afetam todos os países produtores de café. No entanto, os aumentos de frete têm um impacto maior sobre os preços de
entrega CIF dos cafés brasileiros porque o país está mais distante dos principais países importadores de café. Embora os
preços dos fertilizantes e pesticidas tenham subido para todos os países produtores, o Brasil os usa de forma mais intensa
por vários motivos.
É a tempestade perfeita no Brasil pois afeta o tamanho da safra e o custo de produção e entrega do café de forma que não
há paralelo no próprio Brasil no passado e na maioria dos outros países produtores no passado ou no presente. Sendo o
Brasil, de longe, o maior país produtor de café, não é de admirar que os preços do café tenham subido de maneira não
vista há décadas! Isto traz oportunidades únicas para todos os outros países produtores de café aumentarem sua
participação no mercado porque as geadas podem ter impactos que vão além da safra de 2022, a crise logística – fretes
altos – também pode ir além de 2022 e os preços dos insumos devem permanecer altos no futuro próximo. Ou seja, pode
haver uma janela de oportunidade para os concorrentes brasileiros que vai além de 2022.
Origens que não o Brasil podem se beneﬁciar destas oportunidades de várias maneiras: no curto prazo, melhor
processamento do café – benefício úmido, secagem e benefício seco – para aumentar a eﬁciência e oferecer cafés de
melhor qualidade; na próxima safra, boas práticas agrícolas e aumentos inteligentes no uso de insumos para avançar em
direção à produtividade econômica máxima; e, no médio prazo, renovação e novo plantio com variedades resistentes a
pragas e doenças e mais produtivas. Estas oportunidades são maiores para grandes produtores e para aqueles que tratam
o café como um negócio. Os pequenos produtores tendem a se beneﬁciar menos porque são menos eﬁcientes e
geralmente vendem seus cafés por um preço mais baixo porque têm menor acesso à tecnologia e menos poder de
barganha.
Como o tamanho médio da fazenda de café no Brasil é 4 a 5 vezes maior do que no resto do mundo, um grande
movimento para estes países que competem com o Brasil aproveitarem esta oportunidade e tornarem seus benefícios
mais duradouros é fazer com que esses seus pequenos produtores unam forças e trabalhem juntos para ganhar escala e
eﬁciência. Como isso pode ser feito? A primeira etapa pode ser processar o café em conjunto em pequenas centrais de
benefício úmido, a ﬁm de reduzir os custos operacionais e de investimento. O próximo passo pode ser comprar insumos
– fertilizantes e pesticidas – em conjunto para reduzir os custos de produção. O último passo pode ser vender café juntos
para conseguir preços melhores.
O uso de centrais de benefício para processamento de café pode ir além de micro e pequenas unidades centrais de
benefício úmido para grupos de produtores e incluir centrais maiores de secagem, limpeza e descasque dos cafés
provenientes de um grupo de centrais de benefício úmido. Isto pode ser um passo adicional para aumentar a eﬁciência,
reduzir custos e aumentar os lucros dos produtores. Este se torna um dos principais papéis das cooperativas de
cafeicultores à medida que mais e mais café é reunido e separação por tamanho, densidade e cor são adicionados
juntamente com a liga, para fazer “blends”. Essa consolidação do processamento pode exigir menos pessoas, mas a
tecnologia de produção aprimorada pode deslocar muito mais trabalhadores do que o próprio processamento mais
eﬁciente.
Uma pergunta muitas vezes ignorada no negócio do café é: o futuro da produção de café deve estar a cargo de um grande
número de pessoas cuja renda ou salário não seja suﬁciente para que tenham uma vida decente e próspera ou contar com
menos pessoas que tenham uma renda ou salário justo? A resposta a essa pergunta incômoda não deve ser buscada
dentro do setor cafeeiro, apenas na cadeia de abastecimento do café, como erroneamente se espera. A resposta está no
desenvolvimento regional para criar os empregos necessários fora da produção de café, à medida que ela se torna mais
eﬁciente.
A tempestade perfeita no Brasil cria oportunidades que as instituições preocupadas com o desenvolvimento dos países
produtores de café deveriam olhar com uma visão mais ampla, que inclua políticas de desenvolvimento regional ou
mesmo nacional que vão além do próprio agronegócio café. As Boas Práticas Agrícolas (BPA) e as centrais de benefício
devem desencadear um processo de desenvolvimento econômico que vai além apenas do agronegócio café e se tornem
um dos componentes de planos de desenvolvimento regional ou nacional.
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MÁQUINA DO MÊS
COMPACTA: O NOVO DESCASCADOR CONJUGADO DA PINHALENSE
A Pinhalense lançou recentemente sua nova conjugada de descasque de café COMPACTA. A nova máquina,
que já é um grande sucesso no Brasil, com mais de 100 unidades vendidas, será agora oferecida no mercado
internacional.
A COMPACTA é a nova integrante da família de conjugadas que já inclui a C2DPRC, para micro/pequeno lotes,
e as CONs de maior capacidade.
A COMPACTA inova por vários
motivos:
- instalação e montagem mais simples,
- sistema de limpeza de café com
pré-limpeza e catador de pedras na
mesma estrutura e com aspiração,
- baixo consumo de energia e
- pouco espaço requerido.

INOVAÇÃO - A COMPACTA é um
descascador eﬁciente desenvolvido
especialmente para micro e pequenos
lotes, com a vantagem de um design
atualizado e, muito importante, um
sistema de limpeza do café
incorporado na mesma máquina.
Qualidade e eﬁciência – A COMPACTA
entrega produtos de alta qualidade
com a mesma eﬁciência das máquinas
Pinhalense de maior capacidade pois
possui a mesma robustez e
durabilidade, tecnologia inteligente e
qualidade delas.
CAPACIDADE - A capacidade da
COMPACTA é de 400 a 600 kg de café
verde por hora, dependendo do tipo e
da limpeza do café que é recebido.
PRODUTOS PROCESSADOS – A COMPACTA é compatível com cafés cereja e pergaminho, ou seja, cafés
produzidos pelos sistemas natural, cereja descascado / honey e lavado. O café verde proveniente do
pergaminho pode ser polido numa máquina Pinhalense DBD-5 instalada imediatamente após a COMPACTA.

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