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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CAFÉ BRASILEIRO (pág. 3)
- SISTEMAS DE CONTROLE ELÉTRICO PINHALENSE PARA BENEFÍCIOS DE CAFÉ (pág. 4)  

EMBRAPA DESENVOLVE VARIEDADE RESISTENTE ÀS ADVERSIDADES CLIMÁTICAS
Pesquisadores da Embrapa Cerrados estão desenvolvendo uma variedade de café resistente às condições mais quentes e secas da 
região. O conilon robusta tropical, adaptado à baixa variação de temperatura e altitude, vem mostrando bom desempenho em 
condições adversas devido ao melhoramento genético promovido pela instituição. O objetivo é conseguir a maior variabilidade 
possível da espécie, para selecionar os materiais que mais se adaptem às condições de plantio irrigado e mecanizado do Cerrado onde 
a nova variedade apresenta produtividade superior a 6 toneladas (100 sacas) por hectare.

Fonte: CaféPoint

BROCA E GRÃOS PEQUENOS PREOCUPAM O MERCADO DE CAFÉ
A queda da produtividade devido ao elevado percentual de grãos pequenos na safra atual somada ao aumento da infestação de broca 
vem preocupando cada vez mais os cafeicultores e o mercado. Com menor tamanho, são necessários mais grãos para preencher uma 
saca de 60kg, comprometendo a produção total brasileira. Além disso, a infestação da broca continua aumentando em algumas 
regiões. A porcentagem de grãos brocados triplicou em 10 anos, de 2% em 2007 para 6% este ano em algumas áreas cobertas pela 
Cooxupé. Além de prejudicar a qualidade da bebida, a broca pode causar queda na produção de até 13% e reduzir o peso dos grãos 
em 21% com perdas de mais de 110 mil sacas nestas áreas.

Fontes: Valor Econômico e CaféPoint

PREÇO DO CAFÉ NO VAREJO CRESCE 13,5%

PROJETO PIONEIRO PARA MAPEAR CAFÉS DE MINAS GERAIS

O preço do café vendido nos supermercados subiu 13,57% enquanto a inflação ficou em 1,4% no mesmo período de janeiro a julho 
deste ano. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), o aumento nos preços do café moído é consequência da 
seca que atingiu o Espírito Santo, principal produtor de café Conilon, que conta com uma participação substancial em muitos blends 
de café no Brasil.

Fonte: CaféPoint

MAIOR QUEDA NA EXPORTAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO EM TRÊS DÉCADAS
As exportações de café no estado do Espírito Santo terão nova queda em 2017. Previsões indicam apenas 1,8 milhão de sacas de 
exportação de Arábica e Robusta, o menor número em 30 anos, a ser comparado com 6,4 milhões de sacas em 2015 e 2,3 em 2016. 

Fonte: G1 ES (TV Gazeta)

O Governo de Minas Gerais lançará o Geoportal do Café, uma ferramenta que tem o objetivo 
de mapear todas as áreas de cultivo no estado, com inserção de dados socioeconômicos e 
geoespaciais para subsidiar políticas públicas e investimentos privados de toda a cadeia 
produtiva. A conclusão do mapeamento, que trará informações completas dos 451 municípios 
listados como produtores de café, está prevista para março de 2018. A plataforma tecnológica 
de mapeamento foi desenvolvida pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater-MG), Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), em parceria com a Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e a Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Agência Minas Gerais



Pressca, uma cafeteira portátil com tecnologia e produção 100% brasileira, permite o preparo e o 
consumo do café com rapidez. Ela possui um método exclusivo de extração que dispensa o filtro de 
papel, permite extrair todas as propriedades do café e oferece a possibilidade do consumidor provar 
novos sabores e aromas. A Pressca pode ser usada de maneira pessoal e doméstica, ou até mesmo 
profissional. 

Fonte: Revista do Café (ABIC)

Uma ferramenta inovadora será lançada pela Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) este 
mês: um aplicativo de celular gratuito que permite a qualquer consumidor consultar em tempo real 
se os cafés disponíveis nos supermercados tem Selo de Pureza e/ou Selo de Qualidade da ABIC, bem 
como sua categoria, Tradicional, Superior ou Gourmet. O consumidor também poderá avaliar os 
cafés em uma escala de até 5 estrelas e enviar comentários e opiniões sobre o produto. Tais dados 
serão compilados e informados às empresas associadas.

Fonte: Revista do Café (ABIC) 

ABIC LANÇARÁ APLICATIVO PARA VERIFICAR E AVALIAR CAFÉS CERTIFICADOS

COOXUPÉ DOBRA SUA PRODUÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM DOIS ANOS
A Torrefação Cooxupé, segmento de torrefação da maior cooperativa do Brasil, dobrou a produção em sua nova planta industrial 
inaugurada há dois anos atrás e atingiu 1 milhão de quilos por mês em três turnos de trabalho. A ampliação dos turnos criou novas 
oportunidades de emprego; a planta passou a contar com 151 colaboradores diretos, ante os 108 do início. Apesar das atividades da 
Cooxupé terem foco maior em exportação do café verde, sua participação no mercado interno de café torrado e moído está se 
expandindo.

Fonte: Notícias Agrícolas
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NOVA TECNOLOGIA DE PREPARO DE CAFÉ

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

412,00

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

Set 2017 31 Ago 2017
Dez 2017

Set 2018

3,14
+ 7,8%

455,00

450,00

450,00

485,00

480,00

152,30
157,05

163,70

Embalagens diferentes ou edições especiais e comemorativas atraem muitas pessoas. São 
consideradas por muitos como itens de coleção ao incorporarem a história da empresa ou do 
próprio país. São embalagens sofisticadas que colaboram na construção do conceito da marca e 
agregam valor ao produto. Pensando nisto, o Grupo 3 Corações está trabalhando em embalagens 
especiais para duas marcas: Colombo e Iguaçu. A tradicional Confeitaria Colombo, localizada no Rio 
de Janeiro, está completando 123 anos de atividades e a 3 Corações desenvolveu um blend de café 
exclusivo, filtrado ou espresso, em latas semelhantes às utilizadas no século passado. Para 
comemorar os 50 anos do Café Iguaçu, a 3 Corações, que adquiriu a marca em março de 2016, 
lançou uma edição histórica e limitada. São duas latas colecionáveis, com ilustrações e design 
exclusivos: uma conta a história da chegada do café ao Brasil e a outra a trajetória da companhia.

Fonte: Revista do Café (ABIC)

EMBALAGENS COMEMORATIVAS ATRAEM CONSUMIDORES E AGREGAM VALOR AO PRODUTO
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OPINIÃO

O Brasil produz café lavado? Verdadeiro ou falso?! Mecanização pode ressaltar a 
qualidade?

Estas e outras dúvidas comuns sobre o café brasileiro estão respondidas em um 
podcast em inglês com nosso convidado Carlos Brando, sócio da P&A International 
Marketing.

RESUMO 

Se você não tem tempo para escutar o episódio completo ou não fala inglês, preparamos um breve resumo em português do podcast em 
inglês, cujo link é: http://portalcoffea.com/episodes/ep-03-what-you-should-know-about-brazilian-coffee/.

• 4:56 min - É possível produzir café de qualidade com mecanização?
Sim, principalmente nas condições atuais de falta e alto custo de mão de obra para colher e secar café em terreiros. É possível produzir 
qualidades ótimas, segmentadas e adaptadas a diferentes mercados, através do uso de tecnologia disponível aumentando os lucros e 
garantindo a viabilidade e sustentabilidade do negócio.

• 08:53 min - É verdade que o Brasil não produz café lavado? Não!
A produção de café lavado no Brasil é de cerca de 5 milhões de sacas anuais, representando 10% da produção total de café, o que faz do 
país um dos principais produtores de cafés lavados de qualidade a nível mundial. 

• 11:10 min - O café cereja descascado ou honey foi criado no Brasil. 
O café cereja descascado foi criado no Brasil como uma nova categoria que responde por aproximadamente 10 milhões de sacas no 
mercado internacional, se expandiu entre os principais países produtores e hoje, por exemplo, é chamado de café honey na América 
Central.

• 14:30 min - O Brasil é um país de grandes fazendas de café? Em realidade não...
Se for levado em consideração que 86% dos produtores brasileiros de café contam com menos de 20 hectares e respondem por 52% da 
produção brasileira, o Brasil é um país de pequenos produtores de café como a maioria dos países produtores. Embora certamente seria 
necessário revisar o conceito de “pequeno” no caso do Brasil.

• 18:52 min - O Café Santos não existe! Entenda por que.
Cada dia que passa escutamos menos o termo “Café Santos” no exterior e isto resulta das ações do setor para corrigir um destes mitos 
sobre o café brasileiro. “Santos” não representa uma região cafeeira, não é um tipo de café ou uma denominação de origem. Apenas se 
refere ao porto principal por onde o café do Brasil é embarcado.

• 22:55 min - Mudança de paradigma: para ser sustentável o produtor tem que ganhar dinheiro.
O conceito de sustentabilidade na cafeicultura vem ganhando muito espaço. Entretanto ainda é preciso estabelecer tal conceito como 
aquele que ajuda o produtor a ganhar dinheiro aproveitando as diferentes ferramentas disponíveis. Se o produtor não ganha dinheiro, 
dificilmente será sustentável em sua atividade.

• 26:15 min - A palavra sustentabilidade confunde as pessoas! Deveria se usar uma definição mais simples.
Deve-se pensar em sustentabilidade de uma forma mais prática e significativa, segundo a qual o produtor ganha dinheiro num processo 
em que se compromete a preservar o meio ambiente onde se insere a atividade econômica que executa com responsabilidade social. 

• 28:33 min - Micro lotes vs. blends globais – tendências que a cadeia brasileira de café deve considerar. 
O Brasil é um país com a capacidade de oferecer cafés para o segmento de cafés especiais, inclusive o que requer micro lotes, 
principalmente para os mercados sofisticados. Por outro lado também satisfaz as necessidades de todos os mercados com “blends 
globais” que são oferecidos por empresas presentes na maioria dos países, como por exemplo em cápsulas ou “breakfast blends”.

• 33:20 min - Existem 84 tipos de café no Brasil?
Um país, muitos sabores. O Brasil, que conta com 14 regiões produtoras, três sistemas de processamento (natural, cereja descascado e 
lavado) e duas variedades de café (Arábica e Robusta), pode teoricamente oferecer até 84 qualidades de café. 

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

SISTEMAS DE CONTROLE ELÉTRICO PINHALENSE PARA BENEFÍCIOS DE CAFÉ

MÁQUINA DO MÊS

A Pinhalense sempre preferiu deixar a cargo de seus clientes no exterior a aquisição de painéis elétricos e fiação, geralmente 
projetados, fornecidos e instalados por engenheiros e empreiteiros locais com base em um desenho da Pinhalense com o 
layout do equipamento e a localização e o tamanho de todos os motores necessários. Esporadicamente e em resposta a 
pedidos de clientes, a Pinhalense forneceu painéis brasileiros e até mesmo a fiação em alguns casos.

Nos últimos dois anos, a Pinhalense desenvolveu uma equipe de engenheiros elétricos e 
eletricistas que projetaram e forneceram painéis elétricos e fiação para benefícios de 
todos os tamanhos que vendeu no Brasil, desde equipamentos individuais a grandes 
benefícios, de algumas a várias centenas de HPs. Com base nesta experiência, a 
Pinhalense está agora preparada para cotar e fornecer painéis elétricos e sistemas de 
controle para todos os equipamentos que exporta para seus clientes no exterior.

A equipe de engenheiros elétricos da Pinhalense está preparada para projetar de acordo com os padrões elétricos locais, 
vigentes nos países de destino do equipamento. Para facilitar a manutenção existe uma opção de fornecedores de 
equipamentos de conexão e proteção, por exemplo: disjuntores e medidores. Marcas conhecidas como Siemens, Weg, 
Rockwell e outras, que atendem aos padrões internacionais e locais, podem ser selecionadas pelos clientes potenciais para 
inclusão em seus projetos.

Os painéis elétricos propostos pela Pinhalense são estrategicamente localizados na área do benefício de acordo com a 
distribuição da carga elétrica e para minimizar a fiação. As sequências para ligar e desligar o equipamento refletem os 
requisitos do fluxo de café com o desligamento automático (“em cascata”) de máquinas relevantes e equipamento de 
transporte quando ocorrem interrupções no fluxo de café. Este sequenciamento da ativação e desativação do equipamento é 
essencial para aumentar a eficiência da operação, evitar o bloqueio de equipamentos e facilitar o arranque no início da 
operação ou após interrupções. O arranque do equipamento é projetado para minimizar os picos de corrente (amperagem) e 
os gastos de energia usando diferentes tecnologias que possuem diferentes graus de eficiência e custos.

A P&A se oferecerá rotineiramente para cotar painéis elétricos juntamente com seus projetos. Tais painéis podem ser 
oferecidos para máquinas individuais ou sequências de máquinas específicas, por exemplo, elevador de alimentação e 
máquina. Entre em contato com o representante local de Pinhalense/P&A em sua região ou diretamente com a P&A para saber 
mais sobre sistemas de controle elétrico da Pinhalense e como eles podem ajudar a maximizar seus lucros. 


