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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- REPLICANDO HISTÓRIAS DE SUCESSO NO AGRONEGÓCIO CAFÉ:
    METODOLOGIA, AMBIENTE PROPÍCIO E TECNOLOGIA (pág. 3)
- APRIMORAMENTO DO SERVIÇO TÉCNICO NO EXTERIOR (pág. 4)  

IMBRÓGLIO SOBRE ESTOQUE DE CONILON ADIA A DECISÃO SOBRE IMPORTAÇÕES
O Ministro da Agricultura decidiu suspender a decisão sobre as importações de café verde após um levantamento contraditório dos 
estoques de Conilon/Robusta apresentado pela Conab. O instituto estimou que há apenas 2,1 milhões de sacas de Conilon em estoques 
privados no Brasil, enquanto os líderes do agronegócio café do Espírito Santo afirmam que o Estado detém aproximadamente 4 milhões 
de sacas de Conilon em estoque. Tais fontes afirmam também que a Conab usa uma metodologia incompleta para avaliar estoques, 
incluindo apenas alguns armazéns. A decisão sobre as importações de café agora foi adiada novamente, uma vez que passou do Secretário 
Executivo do Ministério da Agricultura para o próprio Ministro e agora chegou ao Presidente Temer, que pode se opor à tendência em 
Brasília de autorizar as importações.

Fonte: CaféPoint

PINHALENSE TREINA EQUIPES DA ÁFRICA, ÁSIA E AMÉRICA:
ASSISTÊNCIA TÉCNICA MAIS PERTO DO CLIENTE

SAFRA BRASILEIRA CAIRÁ EM 2017

BRASIL PERDE PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS DE CAFÉ
As exportações brasileiras de café caíram para 34 milhões de sacas em 2016, fazendo com que a participação do país na oferta mundial 
caísse para 29%, a menor desde 2012, devido à escassez de Arábicas e à queda da produção de Conilon/Robusta no Espírito Santo. O país 
perdeu mercado para países produtores de Robusta como Vietnã e Indonésia, mas manteve sua participação no caso dos Arábicas. As 
receitas das exportações de café do Brasil diminuíram 12,3% para US$ 5,4 bilhões em 2016, o menor valor desde 2013.

Fonte: Valor Econômico

A fim de prestar um serviço melhor e mais rápido ao grande número de clientes e instalações 
de todos os tamanhos em todo o mundo, a Pinhalense ofereceu treinamento intensivo ao 
pessoal técnico que trabalha para seus agentes nos principais países produtores de café no 
exterior. Os agentes da Pinhalense, que precisam ter sua própria equipe técnica para realizar 
serviços de montagem e manutenção, devem ser tanto o braço comercial como técnico da 
Pinhalense e P&A para garantir o bom funcionamento do equipamento em todos os 
momentos, independentemente de quão remota for sua localização. Maiores informações 
sobre o treinamento estão na seção Máquina do Mês.

Fonte: P&A

A Conab publicou sua primeira estimativa da safra de café de 2017, que está entre 43,5 e 47,5 milhões de sacas. A produção de Arábica 
deverá estar entre 35 e 38 milhões de sacas, menor do que em 2016 devido ao ano de baixa do ciclo bienal. A produção de Conilon deve 
crescer um pouco e atingir 8,5 a 9,6 milhões de sacas devido à maior produtividade nos estados da Bahia e Rondônia.

Fonte: Notícias Agrícolas



PRODUÇÃO DE CAFÉ CRESCE NO AMAZONAS E APARECE NAS ESTATÍSTICAS
A produção de café Robusta está crescendo no estado do Amazonas, no norte do Brasil, devido à melhor tecnologia e inovação agrícola e deve 
chegar a 6.700 sacas em 2017. Este volume, superior ao da última safra, foi incluído pela primeira vez nas estatísticas brasileiras, ainda que 
seja comparável à produção de muitas fazendas do "cinturão do café" no Paraná - São Paulo - Minas Gerais - Espírito Santo. O estado vizinho 
do Pará, também na bacia amazônica, espera produzir 11.300 sacas em 2017.

Fontes: Notícias de Mato Grosso e P&A

Após a morte inesperada do diretor executivo da OIC, Robério de Oliveira Silva, em dezembro passado, o Brasil formalizou a candidatura de 
José Dauster Sette para o cargo, que já ocupou interinamente no passado. Sette, que atualmente dirige o Comitê Consultivo Internacional do 
Algodão (ICAC), foi apoiado unanimemente por entidades que representam produtores, exportadores e indústrias de café no Brasil. 
Graduado em Yale, Sette tem vasta experiência no setor cafeeiro, desde a comercialização até associações da indústria e “think-tanks”. A 
indicação de Sette está alinhada com a estratégia de Brasília de "maximizar as chances" de um brasileiro liderar a Organização, dada a posição 
do Brasil como o maior produtor e exportador de café, bem como o segundo maior consumidor de café do mundo.

Fonte: Valor Econômico

AQUISIÇÃO DA JDE PODE AUMENTAR CONCENTRAÇÃO NO MERCADO DE CAFÉ BRASILEIRO

A Cia Cacique, a maior exportadora de café solúvel do Brasil, está evitando fechar novos contratos de exportação com entrega de curto prazo 
devido às incertezas sobre a oferta de Conilon/Robusta. Embora as exportações de café verde não sejam uma preocupação devido à boa safra 
do Arábica do ano passado, a indústria de café solúvel está sofrendo com a queda acentuada da produção de Conilon, após dois anos de seca 
no Espírito Santo, o maior estado brasileiro produtor de Robusta. Indústrias de solúvel estão tentando convencer o governo da necessidade 
de importar café Robusta verde, a fim de evitar a perda de participação no mercado externo, mas o Ministério da Agricultura ainda está 
avaliando a questão.

Fonte: Reuters

PRINCIPAL EXPORTADOR DE SOLÚVEL EVITA NOVOS CONTRATOS

A maior empresa de café do mundo, a Jacobs Douwe Egberts (JDE), anunciou sua intenção de adquirir a Café Pelé e outras marcas de café 
torrado e moído da Cia. Cacique, uma das maiores empresas brasileiras exportadoras de solúvel. A JDE já controla marcas líderes de mercado 
vendidas no Brasil, como Pilão, Café do Ponto, Caboclo e Seleto. A operação, que ainda depende da aprovação final das autoridades 
reguladoras, permitirá à Cacique concentrar sua energia em seu principal negócio, o café solúvel. Se aprovada, esta transação deixará apenas 
uma marca de café de capital brasileiro entre as seis primeiras, num mercado com valor de R$ 8 bilhões (US$ 2,6 bilhões) no varejo.

Fontes: CaféPoint e Museu do Café

IPANEMA ESPERA DOBRAR PRODUÇÃO EM 10 ANOS
A Ipanema Coffees tem planos ambiciosos de dobrar sua produção de café em 5 a 10 anos através da incorporação de novas áreas produtoras 
ou através de parcerias e joint ventures. Parcialmente controlada pelas empresas de café estrangeiras Tchibo e Mitsubishi, a Ipanema 
investirá R$ 60 milhões (US$ 19,2 milhões) na renovação de plantações de café e sistemas de irrigação da Fazenda Capoeirinha, em Alfenas, 
e R$ 30 milhões (US$ 9,6 milhões) em infraestrutura de processamento na Fazenda Rio Verde. As três fazendas da Ipanema estão localizadas 
em Minas Gerais e totalizam 3.500 hectares. A empresa colheu 88 mil sacas de café e comprou mais 25 mil sacas de produtores/parceiros em 
2016 e espera produzir 135 mil sacas em 2017. O investimento total para duplicar a produção da Ipanema deve chegar a R$ 300 milhões (US$ 
96 milhões).

Fonte: Valor Online
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BRASIL INDICA JOSÉ SETTE PARA CONDUZIR A OIC

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 31 de Janeiro de 2017

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arabica Natural (R$/ saca de 60 kg)

Arabicas Semi-lavados (R$/ sacos 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

460,00

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

Mar 2017 31 Jan 2017
Set 2017

Dez 2017

3,13
+ 6,9%

515,00

510,00

510,00

545,00

540,00

179,85
188,35

193,25
=

=
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OPINIÃO

Quando a Organização Internacional do Café (OIC) contratou a P&A para preparar o "Guia Passo a Passo para Promover o Consumo de 
Café em Países Produtores", a ideia inicial era criar um manual para replicar o que o Brasil tinha feito – uma história de sucesso única 
– em outros países produtores. À medida que o trabalho começou e a P&A revisou o caso brasileiro em detalhe, ficou claro que o que 
havia sido feito no Brasil não era necessariamente aplicável em outros países. Esta percepção foi confirmada quando a P&A investigou 
as tentativas de promover o consumo de café em outros países.

Com toda esta informação em mãos, a P&A concluiu que a forma como outros países produtores poderiam beneficiar-se com o 
exemplo do Brasil não era repetir o que havia sido feito aqui, mas sim usar a metodologia usada no Brasil para ajudar outros países a 
criarem suas próprias estratégias, compatíveis com seus ambientes social, econômico e de consumo de café, e usar conceitos e 
ferramentas inspirados na experiência brasileira, assim como outros novos para aumentar o consumo. O Guia recomenda uma 
metodologia para desenvolver programas de promoção do consumo de café principalmente derivados do caso brasileiro, mas não 
necessariamente com a mesma estratégia e ferramentas. O Guia detalha as etapas para criar o ambiente propício, definir estratégias 
e escolher ferramentas adaptadas às condições locais.

Com este exemplo em mente e olhando para outras histórias de sucesso, por exemplo, o acentuado aumento da produtividade no 
Brasil, cuja produção média tem crescido enquanto a área plantada com café se manteve igual ou mesmo caiu, deve-se pensar em 
transferir a tecnologia utilizada – variedades, espaçamento, nutrição, etc. – ou investigar o que levou a estas escolhas? Isto remete 
para o título deste artigo: "Metodologia, Ambiente Propício e Tecnologia", ao artigo "Colaboração Sul-Sul e a Difícil Situação do 
Pequeno Produtor" no Coffidential de setembro de 2016 e meu discurso na AFCA em Addis Abeba, "Reformulando a Indústria Cafeeira 
Africana para Melhorar a Produtividade e o Investimento". A abordagem correta é analisar todos os fatores juntos como primeiro 
passo; mesmo com a probabilidade de que a tecnologia brasileira de alta produtividade possa ser aplicada a um dado país onde a 
produtividade é baixa, pode ser, por exemplo, que a tecnologia já disponível neste país não aumente a produtividade além dos baixos 
valores médios atuais porque não pode ser implementada amplamente por falta de difusão e treinamento, pela incapacidade dos 
produtores de adquirir insumos e equipamentos para fazer uso adequado da tecnologia ou, ainda, pela falta de perspicácia 
empresarial dos produtores ou de incentivos para a tomada de decisões.

Tudo isto aponta tanto para a importância de um ambiente propício para que as coisas aconteçam como para a metodologia para 
definir o escopo deste ambiente, para fazer com que ele inclua os desafios e possa entregar o que se espera por meio de legislação, 
programas de financiamento, atividades, etc. Tal ambiente envolve muitas vezes o governo, mas não se limita a ele; pode incluir a 
sociedade civil (por exemplo: ONGs), agências internacionais (como bancos de desenvolvimento) e o próprio setor privado, por conta 
própria ou em associações público-privadas (APP). O resultado final é que o clamor usual para transferir histórias de sucesso no 
negócio do café e talvez torná-las universais – por exemplo: expansão do consumo, aumento da produtividade ou melhoria da 
qualidade – requer muito mais do que replicar uma solução, que funcionou em um país, em outros. A verdadeira história é que a 
mudança real pode derivar de um processo diferente em cada país porque culturas, organizações governamentais, práticas de 
negócios, etc. são diferentes. A ênfase deve ser investigar as razões por trás da história de sucesso e identificar a metodologia utilizada 
e/ou o ambiente existente ou criado para provocar a mudança. Isto é o que deve ser transferido para outros países, ao invés das 
intervenções reais realizadas no país de sucesso.

As histórias de sucesso do Guia da OIC, que foi usado para criar programas para promover o consumo de café na Índia, Costa Rica, 
México e Colômbia, e a introdução da tecnologia de processamento de café do Brasil que funcionou em outros países mas teve de ser 
adaptada às condições brasileiras demonstram que a sequência para gerar a mudança é: (1) identificar a história de sucesso, (2) definir 
a metodologia por trás dela, (3) criar o ambiente propício necessário, (4) criar a estratégia, programas e atividades e (5) 
implementá-los para alcançar os objetivos.

REPLICANDO HISTÓRIAS DE SUCESSO NO AGRONEGÓCIO CAFÉ:
METODOLOGIA, AMBIENTE PROPÍCIO E TECNOLOGIA
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por Carlos H. J. Brando



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

Como parte do nosso esforço contínuo para melhorar os serviços de pós-venda em todo o 
mundo, trouxemos para o Brasil 19 engenheiros e técnicos que trabalham com nossas 
máquinas em 25 países da África, Ásia e América Latina, durante uma semana de 
treinamento intensivo sobre instalação, solução de problemas e manutenção de 
equipamentos Pinhalense.

O programa de treinamento abrangeu máquinas de benefício úmido, secagem, benefício e 
rebenefício e equipamentos de transporte. O treinamento máquina por máquina foi feito 
simultaneamente em inglês e espanhol para dois grupos de técnicos organizados de 
acordo com sua preferência de idioma. As 17 máquinas revistas em detalhe foram 
montadas em um grande salão ao lado da quadra de esportes no Clube de Funcionários da 
Pinhalense a fim de criar um ambiente de treinamento adequado, longe da agitação das 
três unidades de fabricação Pinhalense.

O programa, conduzido por dois especialistas-sênior da Pinhalense, com experiência mundial, foi estruturado em torno das máquinas 
durante o dia de trabalho, seguido por sessões de perguntas e respostas e discussões dos próprios técnicos com os traders da P&A durante 
a tarde, para que layouts, fluxos e necessidades gerais pudessem também ser abordados. A conexão entre questões técnicas e comerciais 
ocorreu na hora do jantar, quando os técnicos foram divididos em grupos menores em torno do trader da P&A responsável pela sua área 
geográfica.

O treinamento a respeito de cada máquina se baseou em materiais em inglês e espanhol, que incluíam uma série de fotografias que 
descreviam o passo a passo, o próprio manual da máquina – montagem, operação e manutenção com desenhos técnicos completos e 
especificações – e catálogo. Grande ênfase foi colocada nas necessidades de manutenção mais frequentes e sobre como ajudar os clientes 
a operar as máquinas adequadamente, a fim de obter o máximo de cada uma delas.

O programa de treinamento também incluiu visitas às três Unidades da Pinhalense e ao setor de projetos, onde tanto layouts para clientes 
como para uso interno são feitos por sistemas CAD e 3D. A visita à fábrica principal se concentrou nas novas máquinas operatrizes 
automatizadas, de última geração, que utilizam interfaces digitais e robótica para perfurar peneiras, realizar cortes a laser e outras 
operações. Na Unidade II, os técnicos conheceram as instalações de pintura ecológica, estoques – desde peças de reposição até máquinas 
acabadas e prontas para embarque – e, mais importante, os contêineres sendo carregados. Simulações de descarga de contêineres, 
especialmente no caso de peças grandes como o tambor do secador, foram realizadas. Finalmente, na Unidade III, onde são fabricados 
elevadores, transportadores e silos, os técnicos visitaram a área dedicada à produção de máquinas para colheita e viram a colheitadeira 
auto propelida P1000 lançada há dois anos e a sua versão tracionada P1000 TR.

O programa, que começou na segunda-feira de manhã com apresentações sobre a Pinhalense e P&A, encerrou na sexta-feira com visita à 
Fazenda Santana – benefício úmido, secagem, armazenamento, descasque e classificação – com discussões finais na P&A, seguido de um 
happy hour. Um churrasco de despedida aconteceu no sábado, no Clube de Funcionários da Pinhalense, para todos os envolvidos no 
treinamento.

Os técnicos avaliaram o programa com nota média de 4,5 em 5 pontos utilizando uma pesquisa com 25 perguntas. Os especialistas da 
Pinhalense, por sua vez, sentiram que o treinamento foi muito proveitoso e que os técnicos voltaram para casa bem preparados para 
atualizar os serviços que prestam aos clientes Pinhalense nas respectivas regiões. Contamos com esta equipe de engenheiros e técnicos 
para dar um “upgrade” na velocidade e qualidade de nossos serviços na África, Ásia e América Latina.

APRIMORAMENTO DO SERVIÇO TÉCNICO NO EXTERIOR

MÁQUINA DO MÊS


