
COFFEE NEWSLETTER Ano 10 - No. 117 - 18 de Abril, 2017

EDIÇÕES Nº1 A 116 PODEM SER ENCONTRADAS NO SITE: www.peamarketing.com.br 1

A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- PESQUISA SOBRE TENDÊNCIAS DO MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ NOS PRÓXIMOS 10 ANOS* (pág. 3)
- O QUEBRA-CABEÇA DO PROCESSAMENTO DE MICRO LOTES: QUALIDADES + FLUXOS + LAYOUTS + 
MÁQUINAS PARA CAFÉ LAVADO + CEREJA DESCASCADO + NATURAL  (pág. 4)  

GANHOS DE PRODUTIVIDADE PARA CAFÉ E MACADÂMIA PLANTADOS JUNTOS
Um estudo desenvolvido pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) demonstrou que o plantio consorciado de uma 
variedade de macadâmia com café melhoram a produtividade das duas culturas. Em condições irrigadas, o ganho de produtividade do 
café foi de 60% e o da macadâmia de 250%, em relação aos cultivos independentes e não irrigados. A cultivar de macadâmia HAES 816, 
desenvolvida no Havaí, foi escolhida para o estudo por ter menor crescimento horizontal, precisar de pouca poda e ter maior rendimento 
industrial. Os resultados foram publicados na edição de novembro de 2016 da revista americana “Agronomy Journal”, um dos principais 
periódicos sobre agricultura no mundo.

Fonte: Valor Econômico

COLHEITA DE CONILON ADIANTADA EM RONDÔNIA
Clones precoces de Conilon/Robusta adiantaram o início da colheita em Rondônia, estado no norte do Brasil. Embora 10 de abril fosse a 
data oficial de início da colheita, já havia áreas plantadas com clones P50 e 66 em estágio avançado de maturação em Nova Brasilândia 
d'Oeste e Alta Floresta, em março. O clima tem sido favorável para o café em Rondônia e 2 milhões de sacas de Conilon são esperadas para 
esta safra, um aumento de 22% quando comparado com a safra passada.

Fonte: CaféPoint

CAEM EXPORTAÇÕES DE SOLÚVEL BRASILEIRO

CLIMA MELHORA NO ESPÍRITO SANTO MAS PRODUÇÃO NORMALIZARÁ APENAS EM 2019

PRIMEIRA TENTATIVA DE LEILÃO DE CONILON FRACASSA E IMPORTAÇÕES SEGUEM PARADAS
A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) e a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS) utilizaram recentemente 
o sistema da Conab de leilão eletrônico na tentativa de adquirir 168.500 sacas de Conilon para seus blends, mas a primeira experiência 
terminou sem negócios fechados. As negociações foram abertas para quatro tipos de café Conilon: tipo 7, 7/8, de 400 a 600 defeitos e até 
800 defeitos. Não houve ofertas de venda por parte dos produtores, que alegaram que poderiam eventualmente vender a preços maiores, 
enquanto a indústria reafirmou que pode comprar cafés vietnamitas por preços melhores que os oferecidos no leilão.

Fontes: Valor Econômico e CaféPoint

As exportações brasileiras de café solúvel caíram 26,4% em volume embarcado no primeiro bimestre de 2017, comparado com o mesmo 
período do ano passado. O equivalente a 429 mil sacas foram embarcadas ao exterior contra 580 mil sacas em 2016. Em termos de receita, 
as perdas do setor chegaram a 10,9%.

Fonte: Notícias Agrícolas

As condições climáticas deram sinais de melhoras nos últimos meses no Espírito Santo, o maior estado produtor de Conilon no Brasil. O 
volume de café a ser colhido entre abril e julho crescerá um pouco, mas os números normais devem retornar apenas em 2019. As 
estimativas asseguram que a colheita de 2017 deverá ser igual ou pouco maior que a de 2016. A Cooabriel, maior cooperativa de café do 
Espírito Santo, espera receber de 750 a 800 mil sacas de seus membros, acima das 600 mil sacas recebidas em 2016. A Conab estima que 
a produção de Conilon no estado deve atingir de 4,6 a 5,3 milhões de sacas; a produção brasileira total de Conilon deve ficar entre 8,6 a 
9,6 milhões de sacas. Desde 2014, quando o Espírito Santo teve um recorde na produção de Conilon, com cerca de 10 milhões de sacas, a 
produção despencou no estado devido às condições climáticas adversas.

Fonte: Notícias Agrícolas



A multinacional alemã Melitta acaba de adquirir as marcas de café Barão e Forte D+ que pertenciam originalmente ao Grupo Mogyana, de 
Minas Gerais. A operação também envolve os equipamentos para produzir café torrado e moído, o que deve ajudar a empresa a entregar 
9.000 toneladas adicionais de café T&M por ano. A aquisição faz parte da estratégia da Melitta para fortalecer sua posição de mercado no 
Brasil, aumentando sua diversidade geográfica. A multinacional é líder do mercado de café no sul do Brasil e se encontra entre as três 
maiores em São Paulo e Rio, mas ainda tem uma participação pequena em Minas Gerais e no Nordeste. A Melitta tem hoje 9% de 
participação no mercado brasileiro de café em volume, atrás das marcas Pilão da JDE e do café 3Corações. A empresa teve receita de R$ 
1,36 bilhão (US$ 436 milhões) no Brasil em 2016, 19% a mais que no ano anterior.

Fonte: Valor Econômico

É importante identificar corretamente as causas das lesões no tronco que aparecem em cafeeiros jovens no primeiro ano no campo. As 
lesões se localizam no terço inferior do tronco, perto do solo. Este tipo de lesão pode ser causado por 5 razões distintas: as menos comuns 
hoje em dia sendo (1) o efeito mecânico – devido a enxadas e outros implementos – e (2) frio/geadas ou granizo; (3) ventos, a mais comum, 
o que gera o engrossamento do tronco (enquanto dentro do caule os tecidos ficam fracos devido aos movimentos constantes) ou até sua 
quebra; (4) doenças como Ascochyta que vêm desde o viveiro; e (5) clima quente, que faz com que o tronco entre em contato com o solo 
quente, causando lesões e até a morte das plantas mais jovens. O dano no tronco geralmente bloqueia o fluxo da seiva, fazendo com que 
a parte inferior do tronco e, algumas vezes, até o sistema radicular apodreça. As plantas ficam amareladas e pode haver rebrota no tronco, 
abaixo da lesão. Maneiras para resolver o problema: deve-se podar a planta imediatamente acima dos brotos e deixá-los crescer ou 
replantar a árvore, se estiver morta. Mais importante, devem-se evitar as condições que levam às causas mencionadas acima usando 
quebra ventos, mudas sadias e boas práticas culturais.

Fonte: CaféPoint

LESÕES NO TRONCO DO CAFÉ E COMO EVITÁ-LAS

CARTÃO DO PRODUTOR IMPULSIONA DENOMINAÇÃO DE ORIGEM DO CERRADO
O Cerrado Mineiro foi a primeira região brasileira a obter a Denominação de Origem para café. A Federação dos Cafeicultores do Cerrado 
lançou recentemente o Cartão do Produtor, exclusivo para produtores elegíveis para a Denominação de Origem. O cartão reforça a 
identidade dos produtores em relação a sua origem: ele possui um código QR que dá acesso exclusivo a uma página online do produtor 
com informações e rastreabilidade da fazenda, fotos e geolocalização da propriedade. Outras funcionalidades serão agregadas ao cartão 
de maneira gradual.

Fonte: CaféPoint
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MELITTA ADQUIRE NOVAS MARCAS MANTENDO TENDÊNCIA DE CONCENTRAÇÃO DE MERCADO

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

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arabica Natural (R$/ saca de 60 kg)

Cereja Descascado (R$/ saca de 60 kg)

Cerrado MG

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

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

420,00

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

Mar 2017 31 Mar 2017
Sep 2017

Dec 2017

3,13
+ 7.4%

475,00

470,00

470,00

505,00

500,00

166,30
171,00

177,05

Um longo processo de negociação ocorreu durante as sessões do conselho da Organização Internacional do Café (OIC) em Londres, para 
nomear o novo diretor executivo da entidade, em março. Os candidatos apresentaram suas experiências, habilidades e agendas propostas 
para as delegações presentes da OIC, que escolheram o brasileiro José Dauster Sette para o posto. Atualmente ocupando a posição de 
diretor executivo do Comitê Consultivo Internacional do Algodão (ICAC), de onde está prestes a sair, Sette foi anteriormente chefe de 
operações da OIC, onde também atuou como diretor executivo interinamente por um curto período. Ele sucederá a Robério Silva, que 
estava em seu segundo mandato, quando faleceu em Belo Horizonte, em dezembro de 2016.

Fonte: CaféPoint

JOSÉ DAUSTER SETTE É O NOVO DIRETOR EXECUTIVO DA OIC
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OPINIÃO

*A pesquisa abaixo também é encontrada no e-mail que encaminhou esta edição do Coffidential. Se de interesse, por favor responda à 
pesquisa usando o texto do e-mail onde você pode inserir as respostas diretamente com as seguintes “notas”: 4 – Concordo, 2 – Talvez, 0 – 
Não concordo e envie para o e-mail do Coffidential (info@coffidential.com). Obrigado.

1. CONSUMO

          Mercados emergentes crescem mais que países produtores 
 solúvel lidera o crescimento (“3 em 1”): mais Robusta
 lojas de café/cafeterias contribuem: mais Arábica

          Novos consumidores começarão a mudar do solúvel para o torrado, do Robusta para o Arábica

          Mercados tradicionais, exceto Europa, voltam a crescer
 monodose
 reinvenção das lojas de café / terceira onda
 cafés especiais e micro lotes
 SCAA + SCAE = SCA ajudará a Europa a consumir mais

          Produtos "novos": micro lotes, cereja descascado/"honey", naturais invadem o mundo do lavado

          Cafés diferenciados

          Produtos com maior valor agregado (por exemplo, monodose e solúvel) crescem mais rápido, mas torrado & moído lidera crescimento 
          em volume

          Aumenta a concentração de mercado 

2. PRODUÇÃO

        Crescimento da produtividade é o maior desafio (exceto Vietnã e Brasil)

          Mudanças climáticas
 adaptação e resiliência são mais fáceis para produtores que tem acesso à tecnologia e financiamento

          Uma renda justa para os produtores é a maior garantia de suprimento futuro

          Tecnologia e mão-de-obra
 tecnologia começa a substituir mão-de-obra (fora do Brasil também), especialmente durante a colheita...
 ... e permite melhores condições de trabalho

          Dez países podem representar mais de 90% da produção mundial

          A produção brasileira continuará a crescer enquanto o futuro da produção no Vietnã é incerto

          Deve haver um aumento substancial da produção de café vindo da Colômbia, Honduras, Etiópia e Peru, nesta ordem

          Grande taxa de crescimento de Robustas em relação a Arábicas não se sustentarão

PESQUISA SOBRE TENDÊNCIAS DO MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ NOS PRÓXIMOS 10 ANOS*
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4Mais informações sobre equipamentos da Pinhalense no site: www.pinhalense.com.br

O QUEBRA-CABEÇA DO 
PROCESSAMENTO DE MICRO LOTES

QUALIDADES + FLUXOS + LAYOUTS + MÁQUINAS
 PARA CAFÉ LAVADO + CEREJA DESCASCADO + NATURAL
Micro lotes, uma forte tendência no mercado de café atual, apresentam desafios de logística e processamento 
específicos devido ao seu pequeno tamanho e alta qualidade. Ao mesmo tempo que existe uma tendência 
crescente de grandes benefícios úmidos e processamento para exportação – os rebenefícios são cada vez maiores – e os embarques de café 
a granel se expandem, micro lotes vão na direção oposta e requerem manejo individualizado e rastreabilidade. Como fazê-lo?

A Pinhalense está particularmente bem posicionada para realizar as tarefas listadas acima. Ela criou layouts customizados e exclusivos de 
equipamentos – benefício úmido, secagem e benefício seco – que usam suas máquinas especialmente desenvolvidas para pequenos lotes 
para enfrentar os desafios específicos de processamento de micro lotes em diferentes países. Estes layouts, que têm peculiaridades relativas 
aos tipos de café a serem processados e à região produtora, são fornecidos sem custo para os clientes como parte das soluções prontas para 
uso oferecidas pela Pinhalense.

Classificadores por tamanho PFA
   • diferentes peneiras
   • capacidades diferentes

- Mesas densimétricas MVF

- Balanças de carga e fluxo

- Silos e transportadores

- Elevadores autolimpantes

- Sistema de aspiração de pó

- Equipamentos de suporte

C2DPRC

DBD

CON-DCP

PFA

MVF

MÁQUINAS ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDAS PARA
 PROCESSAR MICRO LOTES

- Benefício úmido
   • LSC-5
   • ECO SUPER
   • DMPE-1

- Secagem
   • Secadores pequenos
   • secadores horizontais 
      com tambores divididos

- Limpeza, descasque e separação
   • C2DPRC
   • CON-DCP
   • CON

- Descascadores-polidores
   • DBD
   • DEPOL
   • DEPOS

INGREDIENTES/MATÉRIAS-PRIMAS

EXIGÊNCIAS DE MERCADO

FLUXOS DE PROCESSO

LAYOUTS DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ALTA QUALIDADE / RESULTADOS EFETIVOS / 
LUCRATIVIDADE

A PINHALENSE CONHECE TUDO

VISITE NOSSO 
ESTANDE 919 PARA 

RESOLVER ESTE 
QUEBRA-CABEÇA

Maiores informações sobre este tema nas edições 104, 98 e 82 do Coffidential. Você pode acessá-los em www.peamarketing.com.br.

A PINHALENSE OFERECE TUDO

LSC

ECO SUPER

SRE COM TAMBOR DIVIDIDODMPE


