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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO
BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- SUSTENTABILIDADE COMO ATIVO E NÃO COMO PASSIVO PARA VIABILIZAR A
  PRODUÇÃO RENTÁVEL DE CAFÉ (PÁG 3)
- MÁQUINAS DA DÉCADA (PÁG 4)  

PRIMEIRA CAFETERIA OPERADA POR PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN É ABERTA NO 
BRASIL 

A “Chefs Especiais Café” abriu sua primeira cafeteria que estimula a inclusão e diversidade, como parte de 
um projeto coordenado pelo Instituto Chefs Especiais. A cafeteria inovadora, com estilo e decoração 
hardcore e operada apenas por portadores de Síndrome de Down, é uma iniciativa inédita no Brasil. Todo 
o cardápio oferecido na cafeteria é produzido pelos alunos do Instituto, que preparam os alimentos nas 
suas casas sob a supervisão e controle de qualidade do Instituto. Os itens servidos na cafeteria logo serão 
produzidos no próprio Instituto com a ajuda de uma chef que instruirá os alunos.

Fonte: CaféPoint

REUNIÃO DA GCP MOSTRA CONSOLIDAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NO BRASIL
O Conselho Consultivo Nacional (CCN) do Programa Brasil da Plataforma Global do Café (GCP) se 
reuniu em São Paulo durante o Coffee Dinner & Summit do CeCafé em junho passado. Os 
membros do conselho foram representados por seus principais executivos em reunião que contou 
também com a presença de Annette Pensel, diretora executiva da GCP, e do convidado especial 
José Dauster Sette, novo diretor executivo da Organização Internacional do Café (OIC). A discussão 
incluiu um resumo das atividades realizadas no país, como o treinamento do expressivo número 
de mais de 1.500 agrônomos e técnicos no Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC) e a 
capacitação de 2.200 produtores nos cursos do Produtor Informado Digital Sustentável em 
parceria com o CeCafé. As atividades atuais têm um enfoque especial em indicadores de sustentabilidade, inicialmente definidos pelo Grupo 
de Trabalho Brasil da GCP em fevereiro último e que estão agora sendo finalizados. Depois disto, parceiros e membros da GCP levarão estes 
indicadores para o campo através de um aplicativo criado pelo programa para medí-los. Ideias para o Programa Brasil da GCP em 2018 
também foram discutidas. A reunião foi bem avaliada pelos participantes que saíram satisfeitos e entusiasmados com os resultados do 
trabalho que demonstra a liderança do Brasil dentro da GCP e na área de sustentabilidade.

Fonte: ADS

BRASIL AVANÇANDO EM SUSTENTABILIDADE

PROPOSTA DE EXPANSÃO DO FUNCAFÉ PARA RENOVAR ÁREAS DE CAFÉ 
Um grupo de trabalho foi criado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para estudar possibilidades e maneiras de 
ampliar os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Formado por representantes do setor privado que participam do 
Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC), os objetivos do grupo de trabalho incluem financiar a renovação do parque cafeeiro 
nacional. Em 2017 o Funcafé alocará R$ 4,9 bilhões (US$ 1.5 bi) para financiar custeio, estocagem, aquisição de café, recuperação de cafezais 
danificados e capital de giro para cooperativas e indústria de café.

Fonte: CaféPoint

De acordo com Annette Pensel, diretora executiva da GCP, a produção brasileira de café está avançada em sustentabilidade quando 
comparada a outros países, mas ainda há muito a ser feito para melhorar o setor. A GCP vem operando no Brasil em diversas frentes desde 
2012 e tem o objetivo de ajudar os cafeicultores a tornarem-se sustentáveis, especialmente os pequenos, a fim de aumentar o volume de 
café sustentável e gerar mais renda. O cafeicultor deve ser o principal beneficiado da produção sustentável pois se ele não tiver renda 
suficiente não será capaz de produzir de maneira social e ambientalmente correta.

Fonte: CaféPoint
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O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) completou 130 anos de atividades. Um ciclo de eventos foi realizado na sede do IAC para 
comemorar a data. Além do centro de café, o instituto conta com 13 centros de pesquisa, oito em Campinas e cinco em outras cidades no 
estado de São Paulo. Hoje o IAC trabalha no melhoramento de plantas de café considerando não apenas resistência a pragas e doenças e 
aumento de produtividade mas também qualidade, sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica. O Insituto foi também homenageado 
durante o 7º Coffee Dinner & Summit do CeCafé em São Paulo quando o presidente do CeCafé enfatizou a importância de integrar a pesquisa 
com a indústria, marketing e logística para chegar até o consumidor. O diretor no IAC agradeceu o prêmio que representa o reconhecimento 
do trabalho e dedicação do Instituto a pesquisa para desenvolver tecnologia, processos e produtos.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo

O Grupo Utam deu prioridade aos cafés especiais em 2017 devido à margem apertada, grande concorrência e mercado concentrado no setor 
de torrado e moído. O plano é dobrar sua participação de mercado neste segmento, que hoje é de 10%. O volume de vendas de cafés especiais 
nos primeiros cinco meses de 2017 já superou o total de 2016 enquanto o crescimento do mercado principal da Utam será de 5% este ano. 
Outra prioridade da empresa é o segmento de cápsulas. Quatro variedades de cápsulas de uma única origem estarão em breve disponíveis na 
nova linha “Cafés do Mundo”: Colômbia, Guatemala, Timor Leste e Brasil.

Fonte: Globo Rural

GRUPO UTAM QUER DOBRAR PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE CAFÉS ESPECIAIS 

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA ESTIMULA VENDA DE CAFÉS ESPECIAIS 

JDE EXPANDIRÁ OPERAÇÕES NO BRASIL
A torrefadora Jacobs Douwe Egberts (JDE) estima um crescimento de dois dígitos nas vendas brasileiras de 2017 e 2018. A companhia poderá 
fazer novas aquisições no segundo maior país consumidor do mundo e aposta em produtos de maior qualidade para aumentar vendas e 
participação de mercado. A JDE tem cerca de 20% do mercado local de café, atrás apenas da líder Três Corações que detém 24% e é uma joint 
venture 50-50% entre a holding israelense Strauss Group e a empresa familiar brasileira São Miguel. O Brasil responde por 20% do volume de 
vendas globais da JDE mas por apenas 10% das receitas totais.

Fonte: Reuters
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IAC COMEMORA 130 ANOS

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 30 de Junho de 2017

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 60kg)

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

415,00

[B]3 ex-BM&F (US$/60kg Arabica) Real R$ / Dólar US$

Jul 2017 30 Jun 2017
Set 2017

Dez 2017

3,31
+ 7,8%

455,00

450,00

450,00

485,00

480,00

145,35
149,05

154,00

Os cafés especiais estão ganhando mais espaço no mercado brasileiro mas a demanda interna para este produto ainda é 
relativamente baixa quando comparada com o mercado externo. Os cafés especiais representam 15% das 30 milhões de sacas 
exportadas pelo Brasil. A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) estima que apenas 4% do café consumido no país hoje – 
800.000 sacas por ano – é gourmet mas este número pode aumentar para 10% nos próximos 15 anos. A Indicação Geográfica (IG) 
pode ser uma forma de atrair consumidores para os cafés especiais via associação com regiões produtoras, por exemplo, origens 
ou “terroirs”. Atentas a isto, muitas regiões produtoras brasileiras estão buscando suas IGs: Denominação de Origem – o Cerrado 
Mineiro é a única por enquanto – e Indicação de Procedência – há várias, com a Região de Pinhal sendo a mais recente.

Fontes: Globo Rural e P&A 

Em parceria com a Cooxupé, a maior cooperativa do Brasil, a Pinhalense realizou um dia de campo no Sul de Minas. Outros acontecerão. Os 
participantes tiveram a oportunidade de testemunhar o funcionamento de duas novas máquinas recém lançadas: a recolhedora de café 
Terrena e o despolpador ECO SUPER. Com maior tecnologia embarcada em comparação a outros equipamentos similares, a Terrena recolhe 
café do solo e se adapta facilmente a diferentes declives. Já o ECO SUPER, separador de verdes e despolpador com zero consumo de água, foi 
recentemente escolhido como o melhor lançamento do ano pela Associação de Cafés Especiais (SCA).

Fonte: ADS

PINHALENSE DEMONSTRA NOVAS TECNOLOGIAS EM DIAS DE CAMPO
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OPINIÃO

À medida que o Coffidential se aproxima de seu 10º aniversário e depois de um fórum mundial de produtores que discutiu a viabilidade da 
produção de café, não resistimos à tentação de olhar para os preços do café no Brasil na década passada e tirar algumas conclusões.

Os preços do café na porteira da fazenda estão no mesmo nível que 
estavam há dez anos atrás.  Mesmo que a produtividade tenha aumentado 
consideravelmente neste período, os ganhos dos produtores 
provavelmente diminuíram devido ao aumento dos custos e requisitos 
adicionais, como por exemplo, produção sustentável. A produtividade 
realmente cresceu no Brasil durante este período mas muito menos que 
nos 10 anos anteriores. A inflação foi compensada em alguns momentos 
pela desvalorização da moeda local mas se considera que o Real está 
sobrevalorizado. A legislação trabalhista e ambiental muito rigorosa implica 
em custos altos para produzir de forma sustentável. As perspectivas não 
parecem brilhantes para os produtores brasileiros apesar deles estarem 
entre os mais produtivos e competitivos do mundo
 

É por esta razão que está na hora de reposicionar a sustentabilidade de item de custo para fator gerador de lucro. Desafiador como isto possa 
parecer, é necessário para garantir o futuro da produção de café sustentável sem mencionar o futuro da produção de café em si. Esta 
mudança de paradigma está além do âmbito do cultivo e produção de café em si e requer uma ação coletiva de toda a cadeia produtiva.  Isto 
é viável?
 
O conceito de sustentabilidade da cafeicultura nasceu do desejo de se proteger o meio ambiente e consumir um café produzido de maneira 
socialmente responsável. É desnecessário dizer que estas preocupações estão muito mais perto do modo de pensar dos consumidores em 
países importadores de café de alta renda do que dos países produtores de café de baixa renda onde muitos cafeicultores lutam para 
sobreviver. As prioridades são obviamente diferentes nestes dois extremos do mercado!
 
Esta alocação “espacial” de custos e benefícios foi inicialmente abordada por meio do prêmio pago aos cafés sustentáveis. No entanto e como 
era de se esperar, tais prêmios caíram à medida que maiores quantidades de café sustentável foram produzidas e a tendência é que tais 
diferenciais desapareçam no longo prazo com a sustentabilidade se tornando uma exigência de mercado e um custo adicional para os 
produtores de café.
 
Ao implementar-se progressivamente as práticas sustentáveis nos países produtores de café, ficou claro que alguns custos também se 
refletem em benefícios diretos para os produtores uma vez que a adoção de tais práticas exige melhores habilidades gerenciais que são então 
utilizadas para melhorar a rentabilidade dos produtores. Isto abre uma importante janela de oportunidade.
 
Mas a difusão e capacitação em práticas sustentáveis, inclusive gerenciais, é crítica para estender esta oportunidade aos pequenos 
produtores em um processo que requer tempo e dinheiro. Os atuais prêmios marginais para cafés sustentáveis não tornam este investimento 
viável e implicam em um desafio não só para os produtores mas também para toda a cadeia produtiva. Uma resposta são os programas 
pré-competitivos "multi-stakeholder"  – com todos os interessados – que envolvem os produtores, o comércio e a indústria para 
proporcionar esta capacitação e para liberar recursos existentes e disponíveis tanto em países produtores como consumidores. Estes 
programas deverão se expandir e crescer e a tendência atual é de que cooperem entre si e trabalhem juntos sob o conceito da Visão 2030 e 
envolvendo a Organização Mundial do Café num processo importante para ganhar economia de escala, criar um efeito multiplicador e usar 
adequadamente recursos escassos.
 
A indústria, como ponto chave de contato entre a cadeia de fornecimento e o consumidor, tem um papel primordial neste processo. É a única 
parte interessada que pode usar suas habilidades mercadológicas para convencer os consumidores a pagarem mais por café sustentáveis e 
canalizar este ganho extra para os produtores através de uma mistura de melhores preços e fundos para programas pré-competitivos. Se isto 
não der certo, a sustentabilidade ou sua falta será tratada como passivo, como já acontece, e se perderá uma oportunidade única para fazer 
da sustentabilidade um ativo de grande valor.

SUSTENTABILIDADE COMO ATIVO E NÃO COMO PASSIVO PARA VIABILIZAR A 
PRODUÇÃO RENTÁVEL DE CAFÉ 
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MÁQUINAS DA DÉCADA

MÁQUINA DO MÊS

É surpreendente observar o escopo e a amplitude da inovação tecnológica apresentada nas 119 edições anteriores da Máquina do 
Mês. A Pinhalense introduziu mais de uma máquina ou processo por ano e aperfeiçoou muitas outras nos últimos 10 anos. Um 
resumo é apresentado abaixo.

- Colheita
• colheitadeira mecânica automotriz P1000
• várias máquinas para recolher o café do solo sendo a TERRENA a versão mais recente 
 
- Processamento na fazenda
   • abanador para lavador LSC para remover impurezas leves
   • lavador de maior capacidade LSC-30
   • separador de cereja verde aperfeiçoado
   • despolpamento de cerejas verdes e sobre maduras
   • desmucilador de fluxo ascendente DMPE
   • despolpador ECO SUPER com zero consumo de água

- Secagem
   • forno tubular mais eficiente FTD
   • sistema aperfeiçoado de queima de casca
   • secagem mais rápida
   • secador rotativo SRE com tambor dividido para secar lotes pequenos e  
      micro lotes
   • secador estático SE
 
- Benefício seco
   • catador de pedra de maior capacidade CPFNBR-4
   • conjugada CON com polidor acoplado
   • classificador por tamanho de fluxo ascendente PFA 
   • sistema para recuperar rejeitos das classificadoras eletrônicas
   • sistema de liga com transportadores de velocidade variável
   • balanças eletrônicas de big-bags SMARTBAG, FLOWBAG e EASYBAG
   • balança eletrônica de fluxo SMARTFLUX
   • filtros de pó auto limpantes
   • diversos sistemas para remoção de pó e casca 
   • descascador para micro lotes C2DPRC

- Geral
   • variadores de velocidade em diversas máquinas
   • sistema de manejo de café a granel com big-bags e silos
   • painéis de controle elétrico e automação

Nos últimos 10 anos a Pinhalense projetou e forneceu algumas das maiores usinas de café do mundo em países tão diversos como 
Vietnã, Índia, Honduras, Indonésia e Colômbia, além do Brasil. Foram projetos não só de benefício e rebenefício como também de 
secagem e benefício úmido.  Ao mesmo tempo milhares de instalações médias e pequenas foram fornecidos com a mesma tecnologia 
avançada em 44 países nos 5 continentes.

SECADOR SRE COM TAMBOR DIVIDIDO

PFA

C2DPRC


