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SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÃO SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- COLABORAÇÃO SUL-SUL E A DIFÍCIL SITUAÇÃO DO PEQUENO PRODUTOR (PÁG 3)
- DESPOLPADOR  ECO SUPER D COM ZERO CONSUMO DE ÁGUA  (PÁG 4)  

LANÇAMENTO MUNDIAL DO DESPOLPADOR ECO SUPER DURANTE EVENTO EM UGANDA
A Brazafric, importadora de produtos agrícolas e agente da Pinhalense, organizou uma feira e 

conferência para cafeicultores do Leste da África em Kampala, Uganda, com a participação de 

exportadores brasileiros para a região. A Pinhalense foi um dos principais expositores e realizou 

várias palestras em que João Alberto abordou o benefício de café e equipamentos enquanto 

Carlos Brando falou sobre tendências de mercado e oportunidades para Uganda no discurso de 

abertura. Outros expositores da feira ofereceram ferramentas e implementos agrícolas, sistemas 

de irrigação, silos e equipamentos para manejo de grãos, silos, separadoras eletrônicas, etc. Os 

destaques do evento foram o lançamento do despolpador Pinhalense ECO SUPER D com 

separador de cerejas imaturas e o Kit do Pequeno Produtor, que inclui um pequeno despolpador Pinhalense. Uganda está aumentando sua 

produção de cafés Arábicas lavados premium e, como resultado, os despolpadores que preservam a qualidade da cereja têm alta demanda. 

O próximo evento da Brazafric desta série acontecerá em Dar-es-Salaam, Tanzânia.
Fontes: P&A e Uganda Broadcasting Corporation (UBC TV)

Foi lançado na Expocafé, maior feira de café do Brasil, o novo despolpador Pinhalense com 
separador de cerejas ECO SUPER, que não precisa de água para operar. Segundo muitos produtores, 
o lançamento do ECO SUPER foi o evento da Expocafé que mais atraiu visitantes – cafeicultores de 
todos os tamanhos, gerentes de benefícios, pesquisadores e a imprensa – ao grande estande da 
Pinhalense durante toda a feira. Além do ECO SUPER, outras máquinas Pinhalense que chamaram 
atenção foram os secadores bipartidos para micro lotes e a colheitadeira autopropelida P1000, que 
está se tornando uma nova referência no mercado em colheita mecânica.

Fonte: ADS

CAFÉS ESPECIAIS BRASILEIROS TÊM DESTAQUE NAS OLIMPÍADAS
A Casa Brasil nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro contou com uma área especialmente dedicada aos cafés especiais 
do país. O espaço tinha displays atraentes sobre o cultivo de café, métodos de preparação, marcas e mapas das diferentes origens brasileiras 
e ali foram realizadas sessões de degustação abertas ao público diversas vezes ao dia. Esta iniciativa é parte do programa de marketing 
liderado pela BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais) em parceria com a APEX (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos) com suporte do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Os cafés oferecidos são produzidos por 
membros da BSCA e pequenos produtores apoiados pelo Sebrae nas principais regiões produtoras de Arábica do país: Sul de Minas, Matas 
de Minas, Cerrado, Mogiana, Bahia, Norte do Paraná e Montanhas do Espírito Santo. O Brasil produzirá em torno de 8 milhões de sacas de 
cafés especiais em 2016 e os principais destinos de exportação são os Estados Unidos, Japão, Austrália, Coréia do Sul e Taiwan. O Espaço Café 
na “Casa Brasil” estará aberto até o dia 18 de setembro. 

Fontes: CaféPoint, BSCA e Coopeavi

PINHALENSE LANÇA NO BRASIL DESPOLPADOR ECO SUPER COM ZERO CONSUMO DE ÁGUA

DELEGAÇÃO AFRICANA VISITA ESPÍRITO SANTO DURANTE VIAGEM DE ORIGEM
Uma delegação de alto nível de Tanzânia e Uganda, incluindo representantes da Agência de Desenvolvimento de Café de Uganda (UCDA), 
participou de uma reunião no INCAPER (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) para aprender mais sobre 



Mais café está sendo leiloado pela Conab, agência brasileira responsável por estoques e estimativas de colheita, num esforço para controlar 
o aumento recente de preços no mercado doméstico causado pela pequena produção de Conilon. Aproximadamente 122.000 sacas de 60kg 
de Arábica de qualidade média, das colheitas de 2002/2003 e 2009/10 que estavam armazenadas em Minas Gerais, Paraná e São Paulo, 
foram leiloadas em duas datas, com apenas duas semanas de diferença.

Fonte: CaféPoint

NOVA TÉCNICA DE PODA AUMENTA PRODUTIVIDADE DE CONILON EM 30%

O café Robusta continua a ser negociado com preços recorde no Brasil: R$ 423,93 (US$132) por uma saca de Conilon foi o preço registrado no 
Espírito Santo em 11 de Agosto, o valor mais alto de toda a série histórica iniciada em 2001. O estoque baixo de Conilon em 2016/17 devido 
às secas deve manter os preços altos no curto prazo. 

Fonte: CEPEA

PREÇOS DO ROBUSTA ATINGEM NOVO RECORD

tecnologias de produção de Conilon/Robusta. O grupo foi recebido pelo presidente do Instituto, diretor técnico 
e pesquisadores e visitou uma fazenda de alta produtividade de Conilon – mais de 100 sacas/6 toneladas por 
hectare – em Fundão. O Espírito Santo é o segundo maior estado produtor de café do Brasil, com 435.000 
hectares de área plantada e uma média de produtividade acima de 35 sacas por hectare. O encontro foi parte 
de uma viagem de origem com uma semana de duração, organizada pela TravelBox, com visitas de campo e 
reuniões em diferentes áreas do Sul de Minas, Mogiana e Espírito Santo. O grupo também presenciou a 
colheita e o processamento de cafés e teve a oportunidade de interagir com membros da cadeia, cooperativas, 
empresas e pesquisadores. 

Fontes: Incaper, P&A e TravelBox (contato@travelbox.com.br)

Uma nova técnica de poda apresentada no norte do Brasil pode aumentar a produtividade do café 
Conilon/Robusta em 30% na primeira colheita comercial. A poda é realizada em dois passos: primeiro, é 
feita a poda do topo da planta, seguida da limpeza de galhos, depois a seleção de brotos e nova limpeza 
de galhos. A técnica permite a padronização da poda. Se as árvores de café são plantadas em janeiro e a 
poda é conduzida em março, a técnica pode evitar a floração em julho/agosto e a necessidade de colheita 
no primeiro ano, quando a produtividade é baixa e os custos de colheita, altos. 

Fonte: Uol

MIL DIAS CONTURBADOS NO ESPÍRITO SANTO
Espera-se que as áreas produtoras de Conilon no Espírito Santo, que vêm sofrendo com secas nos últimos três anos, se recuperem apenas em 
2018/19. A situação de escassez de chuvas aliada a altas temperaturas que já alcança 1000 dias, contribuiu para o aumento de 28% no preço 
do Conilon/Robusta nos últimos 12 meses. O estado vai produzir apenas 5,5 milhões de sacas de Conilon esta safra, metade do que era 
esperado para 2016.

Fonte: Valor Econômico

RENOVAÇÃO LEVA A MAIOR PRODUTIVIDADE EM RONDÔNIA
Rondônia, localizada no norte do Brasil, tem testemunhado um aumento expressivo de produtividade. O estado, que produz principalmente 
Conilon/Robusta, vem substituindo plantações antigas com clones mais resistentes e produtivos. A média de produtividade da região passou 
de 12 sacas por hectare em 2011 para 20 sacas por hectare este ano, com produção de 1,8 milhão de sacas em 2016, das quais 90% são 
Conilon. 

Fonte: Valor Econômico

COOXUPÉ PREVÊ REDUÇÃO DE 6 MILHÕES DE SACAS APENAS EM MINAS EM 2017
A Cooxupé (Cooperativa dos Produtores de Café de Guaxupé) estima que a colheita de 2017 de Arábica pode variar de 17 a 18 milhões de 
sacas, uma queda de 6 milhões de sacas em relação à produção de 2016. Os diretores da cooperativa estimam que a natureza bienal da 
produção será intensificada no próximo ano devido aos efeitos climáticos. A Cooxupé é a maior cooperativa e exportadora de café verde do 
Brasil, com vendas estimadas de 6,1 milhões de sacas em 2016, das quais 4,8 milhões vão para o mercado internacional. 

Fonte: Agência Estado
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CONAB LEILOA CAFÉ PARA AUMENTAR OFERTA
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OPINIÃO

Em números aproximados, Brasil e Vietnã detém 25% da área plantada com café no mundo mas juntos produzem 50% da safra 
mundial. Novamente em números aproximados, os dois países juntos têm uma produtividade média entre 25 e 30 sacas em 
comparação com menos de 10 sacas/ha para os demais países produtores juntos. Isto por si só já é uma indicação segura de que existe 
muito espaço para a colaboração sul-sul, ao menos em como aumentar a produtividade.

Mas as oportunidades para colaboração não param aí, em agronomia e tecnologia, porque o crescimento da produtividade depende 
não só do que acontece dentro da porteira mas também fora dela. Por exemplo, as novas variedades e fertilizantes necessários para 
aumentar a produtividade estão disponíveis e os pequenos produtores têm acesso a eles? Existe um sistema eficiente de extensão 
rural para transferir tecnologia e capacitar produtores nas técnicas necessárias para aumentar a produtividade?

Olhando de uma outra perspectiva, Brasil, Vietnã e Colômbia transferem de 80% a 90% do preço de exportação para seus produtores 
de café, os quais contam com recursos suficientes para comprar insumos, defensivos e os equipamentos necessários para aumentar 
a produtividade. Além destes países possuírem uma cadeia de suprimento de café eficiente, que recompensa os produtores por seu 
trabalho, a disponibilidade de financiamento é um outro fator fora da porteira que permite obter capital de giro para aquisição de 
fertilizantes e agroquímicos e fazer outros investimentos em tecnologia dentro da porteira que conduzem a uma maior produtividade.

As lições do Brasil e Vietnã podem ser transferidas a outros países produtores de café, em especial aqueles com produtividade média 
abaixo de 10 sacas por hectare?

Usando o caso do Brasil, Arábica e Robusta, não há dúvida que existe espaço suficiente e oportunidades para a colaboração sul-sul. 
Ceticismo à parte – o que funciona lá não funciona aqui, o que funciona no Brasil não funciona no meu país! – e com a devida 
adaptação e consideração de particularidades locais, existem maneiras efetivas de transferir, dos países de alta produtividade aos de 
baixa produtividade, a tecnologia para produzir mais café na mesma área. E esta é apenas uma área de possível colaboração. Não é 
surpreendente que o que a colaboração norte-sul geralmente faz é realizar esta mesma transferência de tecnologia sul-sul em uma 
operação triangular sul-norte-sul?

Talvez não exista colaboração sul-sul mais intensa no mundo do café por falta de instrumentos necessários (por exemplo: ajuda 
externa) ou facilitadores (por exemplo: empresas de consultoria). Outra razão pode ser as tentativas de fazê-lo via acordos 
governamentais, por exemplo entre instituições de pesquisa de café, o que geralmente sofre resistência de cafeicultores nos países 
produtores mais tecnologicamente avançados, além da burocracia envolvida no processo.

A maneira mais óbvia de reduzir estas lacunas e implantar a transferência sul-sul, tanto de tecnologia relacionada à produção de café 
quanto do ambiente institucional favorável fora da porteira, é a utilização de empresas de consultoria e profissionais dos países 
produtores mais avançados fornecendo 
serviços para governo, instituições ou até 
para o setor privado dos países menos 
avançados no que pode ser desde 
Parcerias Público-Privadas (PPPs) a 
negócios puramente privados. As 
recompensas serão imensas, em especial 
para os pequenos produtores que 
constituem a grande maioria dos 
cafeicultores em todo o mundo e aqueles 
que possuem produtividade menor que 
as médias já baixas de seus países.
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por Carlos H. J. Brando



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

MÁQUINA DO MÊS

DESPOLPADOR ECO SUPER D  
COM ZERO CONSUMO DE ÁGUA 

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 31 de Agosto de 2016

Fonte: 
www.qualicafex.com.br

Arabica Natural (R$/ saca de 60 kg)

Arabica 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

422,00

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

Set 2016 31 Ago 2016
Dez 2016

Mar 2017

3,24
+ 10,8%

515,00

510,00

510,00

565,00

560,00

172,00
176,50

180,80

=

NOVO
‒ Alta capacidade: cada módulo tem capacidade de 4 toneladas de cereja por hora

‒ Separador de verdes preciso e de alta resistência
   - operador decide o que separar
   - capacidade única para atender necessidades do cliente e mercado

‒ Montagem modular
   - facilidade de combinar módulos em layouts simples
   - capacidade ilimitada de processamento
   - pouco espaço necessário

‒ Fácil operação e ajustes

‒ Baixa manutenção

‒ Mesmo desempenho excelente do conhecido despolpador ecoflex, mas 
     sem consumo de água 

O novo despolpador Pinhalense ECO SUPER passou por intensos testes em várias 
localidades do Brasil antes do seu lançamento oficial. A nova máquina está sendo 
instalada agora no exterior para que seja ajustada a diferentes condições 
geralmente não encontradas no Brasil e a diferentes necessidades de mercado. 
Embora projetos e layouts já possam ser preparados para os clientes juntamente 
com cotações, o novo ECO SUPER D estará disponível para entrega/embarque 
apenas no segundo trimestre de 2017, assim que os ajustes finos no exterior forem 
finalizados.

Entre em contato com o agente Pinhalense / P&A mais perto de você ou 
diretamente com a P&A para informações adicionais, layouts e preços.


