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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- BRASIL PRODUZIRÁ 63 OU 75 MILHÕES DE SACAS EM 2026? (pág. 3)
- EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE CACAU (pág. 4)

BRASIL DEVE PRODUZIR 52 MILHÕES DE SACAS EM 2018 E 63 MILHÕES EM 10 ANOS
A produção brasileira de café na safra 2018 deverá crescer para 52
milhões de sacas de 60 Kg, com alta de 8,3% ante as 48 milhões de
sacas de 2017, de acordo com estudo do Ministério da Agricultura.
O Ministério também traça perspectivas para a cultura nos próximos
dez anos, estimando a produção em torno de 63 milhões de sacas,
um aumento de 31,3% sobre 2017. No entanto esta estimativa pode
ser afetada pelas mudanças climáticas.
Fonte: Reuters

ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO, CONSUMO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL
(milhões de sacas)
ANO
16 17 18 19 20 21 22 23 24
PRODUÇÃO (BASE)
51 48 52 51 55 55 57 57 60
PRODUÇÃO (LIMITE SUPERIOR)
- - 62 61 69 69 73 74 78
CONSUMO (BASE)
22 23 23 24 24 25 26 26 27
CONSUMO (LIMITE SUPERIOR)
- 24 25 25 26 27 28 29 30
EXPORTAÇÕES (BASE)
35 38 39 39 40 42 42 43 44
EXPORTAÇÕES (LIMITE SUPERIOR)
- 43 45 45 47 49 50 52 53
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* Fonte: Preparado por CGEA/DCEE/SPA/MAPA e SGI/Embrapa baseado em dados da CONAB e MAPA

CLIMA DESFAVORÁVEL DERRUBOU EXPORTAÇÕES DE CAFÉ
As exportações brasileiras de café –verde e industrializado – tiveram queda de 7,4% no ano safra 2016/17 na comparação com o ciclo
anterior e somaram 32,9 milhões de sacas, de acordo com levantamento do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé).
Com a alta nos preços médios de exportação, a receita com os embarques de café subiu 5%, para US$ 5,642 bilhões. As exportações
de arábica representaram 28,9 milhões de sacas, recuo de 2%, as de Conilon
somaram apenas 277,5 mil sacas, forte queda de 88%, e as de solúvel
permaneceram estáveis comparadas com o ano anterior, com exportações de 3,7
milhões de sacas, apesar da menor oferta de Conilon, sua principal matéria-prima.
A produção de Conilon foi fortemente afetada pela seca em 2016/17 mas deve
crescer 20% na safra de 2017/18.
Fontes: Valor Econômico e Estadão

ESTOQUES PRIVADOS CAEM 27%
A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) divulgou seu levantamento dos estoques privados de café no Brasil entre março e
junho de 2017. Eles somaram 9,8 milhões de sacas com uma queda de 27,4% quando comparados com as 13,6 milhões de sacas no
mesmo período de 2016. Este é o menor valor registrado desde a safra 2011/12. Segundo a CONAB, do total dos estoques, o Arábica
representou 8,9 milhões de sacas e 995 mil sacas eram de Conilon. Ambos os dados estão abaixo dos volumes registrados no ano
passado, 12,5 milhões e 1,1 milhão de sacas respectivamente. Os dados acima corroboram a percepção do setor cafeeiro de que os
estoques privados sofreram uma forte queda e, com os estoques públicos à nível zero, uma alta moderada nos preços deve ser
esperada.
Fontes: Valor Econômico e CaféPoint

INFESTAÇÃO DE BROCA CRESCE

Cafeicultores estão redobrando seus esforços para controlar a broca, um inseto que destrói a
parte interna do grão causando perdas em qualidade e volume. A infestação da broca em
algumas regiões brasileiras aumentou de 3% no início do ano para 30%, resultado da proibição
do uso do Endosulfan. Especialistas observaram que o inseto está se desenvolvendo mais rápido
– com 3 ciclos na safra atual – fazendo com que os cafeicultores aumentem os cuidados
especialmente com a colheita mecanizada que tende a deixar mais frutos para trás no campo.
Fonte: Valor Econômico
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EMBALAGENS DE CAFÉ ORGÂNICO SERÃO PRODUZIDAS COM PLÁSTICO VERDE
A Braskem e a União Plásticos, empresas que industrializam e comercializam embalagens plásticas ﬂexíveis,
ﬁrmaram parceria com a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região (Coopfam), em
Minas Gerais, para o fornecimento do plástico verde I’m Green para café T&M. O polietileno de
cana-de-açúcar, matéria-prima 100% renovável, será empregado na produção de embalagens de cafés
orgânicos. A Coopfam é referência em agricultura orgânica, solidária e agroecológica, beneﬁciando mais de
400 famílias de pequenos cafeicultores do sul de Minas Gerais. O inovador e sustentável plástico verde
captura três toneladas de CO2 para cada tonelada de resina renovável produzida.
Fonte: Revista Cafeicultura

CAFETERIA DULCERRADO HOMENAGEIA O TRABALHO DAS MULHERES NA CAFEICULTURA
A Dulcerrado Cafés Especiais homenageou, em seu evento Edição do Produtor, o café de alta qualidade produzido por uma mulher na
Fazenda Caixetas, na região do Cerrado Mineiro. O café, que recebeu primeira colocação na categoria Cereja Descascado no IV Prêmio
Região do Cerrado Mineiro, será servido durante um mês na Cafeteria Dulcerrado, nas versões espresso e ﬁltrado. Para a
administradora da fazenda foi uma honra representar todas as mulheres que atuam na cafeicultura.
Fonte: CaféPoint

COCA-COLA ENTRA NO MERCADO DE CAFÉ BRASILEIRO
A Coca-Cola Brasil lançará o Café Leão, um produto 100% brasileiro. O blend será composto por
uma mistura de grãos do Cerrado Mineiro e das montanhas do Espírito Santo, produzidos por
pequenos e médios produtores. Tal iniciativa tem como objetivo reconhecer todo o trabalho que
os produtores de café especial têm feito nas lavouras. A expectativa da empresa é que a
demanda pelo produto dobre nos próximos cinco anos.
Fonte: CafePoint

NESTLÉ INVESTE US$ 3,2 MILHÕES NO SEGMENTO DE CAFÉ MOÍDO
NA HORA
A Nestlé investiu R$ 10 milhões (US$ 3,2 milhões) no segmento de café torrado para ser moído
na hora do preparo. A expectativa é de que o novo produto seja responsável pela demanda de
400 milhões de xícaras, cerca de 2 milhões de toneladas de café, nos próximos três anos. O
produto será feito com café 100% arábica, cultivado nas áreas montanhosas do Sul do Minas
Gerais, e será servido em estabelecimentos comerciais por máquinas multibebidas da Nescafé
que preparam diferentes tipos de espresso, capuccino e bebidas cremosas com café moído na
hora.

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda

31 de Julho de 2017

Arabica Natural (R$/saca de 60 kg)

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

Cerrado MG

475,00

Mogiana

470,00

Sul de Minas

470,00

Arabica Cereja Descascado (R$/saca de 60 kg)
Cerrado MG
Sul de Minas

Colatina-ES qualidade média

+ 7,4%

[B]3 ex-BM&F (US$/60kg Arabica)
Set 2017

166,85

505,00

Dez 2017

171,55

500,00

Set 2018

178,15

418,00
Real R$ / Dólar US$
31 Jul 2017

3,15

Fonte:
www.qualicafex.com.br
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OPINIÃO

por Carlos H. J. Brando

BRASIL PRODUZIRÁ 63 OU 75 MILHÕES DE SACAS EM 2026?
O recente estudo publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), cujas projeções de 10 anos estão resumidas na
tabela abaixo, abre bom espaço para especulação sobre o papel do Brasil quanto ao fornecimento de café até 2026.

ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO, CONSUMO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL EM 2026 (MILHÕES DE SACAS)
PRODUÇÃO
CONSUMO
BASE
MÁXIMO
BASE
MÁXIMO
2016
51
22
PROJEÇÃO 2026*
63
82
28
31
MUDANÇA NO PERÍODO
+ 24%
+ 61%
+ 27%
+ 41%
MUDANÇA POR ANO
+ 2.2%
+ 4.9%
+ 2.4%
+ 3.5%
* Fonte: Preparado por CGEA/DCEE/SPA/MAPA e SGI/Embrapa baseado em dados da CONAB e MAPA

EXPORTAÇÃO
BASE
MÁXIMO
35
46
56
+ 31%
+ 60%
+ 2.7%
+ 4.8%

A estimativa base para a produção parece conservadora considerando os números que muitas fontes estão propondo para 2018, razão porque
vale a pena olhar para o limite superior do intervalo de projeção, chamado de máximo na tabela acima, ou para algum ponto entre a base e o
máximo. A mudança climática parece que chegou para ﬁcar, a viabilidade econômica de produzir café vem sendo questionada ao redor do
mundo e o Brasil não é exceção, e esta edição do Coﬃdential aborda o crescimento da incidência da broca do café. No entanto, observando os
dados passados de crescimento da produção e a capacidade que os cafeicultores brasileiros têm mostrado para enfrentar os desaﬁos e
aumentar a produtividade, a taxa de crescimento futura pode estar entre os 2,2 e 4,9% da tabela, talvez na metade superior deste intervalo.
Coincidentemente, adicionando as projeções bases de consumo e exportação se chega à necessidade de 28 + 46 = 74 milhões de sacas, muito
maior que a produção estimada em 63 milhões e na metade superior do intervalo entre 63 e 82 milhões de sacas, com uma taxa de crescimento
de 3,8%. Dado que esta discrepância é recorrente na série do MAPA apresentada na primeira notícia deste Coﬃdential, não se pode aﬁrmar que
a diferença entre a necessidade de 74 milhões e a produção de 63 milhões de sacas virá dos estoques.
As projeções para as exportações devem reﬂetir o crescimento do consumo nos países importadores e mercados emergentes se o Brasil
pretende manter sua participação de mercado... ou responder ao crescimento do consumo e mais um ganho de participação de mercado.
Considerando que o Brasil vem ganhando participação de mercado exceto pelos últimos anos de seca e que os especialistas aﬁrmam que o
crescimento do consumo mundial pode estar abaixo dos dados recentes de 2,5% por ano, talvez nem 2%, um crescimento anual de 3% das
exportações brasileiras, com algum ganho de participação de mercado, pode ser um bom número colocando as exportações em 2026 em 47
milhões com um crescimento de 12 milhões de sacas no período.
Passando agora para o consumo brasileiro, a taxa de crescimento pode, à primeira vista, parecer otimista considerando o desempenho recente
e a atual crise econômica que provavelmente não se resolverá a curto prazo. Por outro lado, a tendência de mudar as qualidades e buscar cafés
com custos menores faz com que o valor das vendas cresça mais lentamente do que o consumo. De modo geral, a projeção base de 28 milhões
de sacas em 2026 pode ser factível.
Adicionando exportações de 47 milhões e consumo doméstico de 28 milhões se chega às 75 milhões de sacas necessárias para 2026 o que é
muito próximo das 74 milhões de sacas obtidas somando as respectivas projeções bases. Em resumo, a percepção de 60 milhões de sacas ainda
nesta década e os cálculos acima questionam a estimativa base de produção de 63 milhões em 2026 e a eleva para um número de cerca de 75
milhões de sacas. Este último valor está também alinhado com a média de 40% da produção consumida no Brasil. Por último mas não menos
importante, se há concordância sobre o consumo médio de 28 milhões e a produção se mantiver em 63 milhões de sacas, as exportações ﬁcarão
estagnadas em 35 milhões de sacas, com uma perda progressiva de participação de mercado, o que parece improvável.
Uma meta de 75 milhões de sacas em 2026 pode fazer sentido considerando que o crescimento sobre 2016 será de 47% a ser comparado,
coincidentemente, com um aumento dos mesmos 47% aproximadamente, de médias de 33 para 50 milhões de sacas entre 2003 e 2013, antes
da seca atingir as áreas produtoras do Brasil. Porém, sob uma perspectiva diferente, 75 milhões de sacas requererão uma produtividade média
alta, de cerca de 37,5 sacas/ha, se a atual área plantada de 2 milhões de hectares não se expandir. É improvável que esta alta produtividade
média seja atingida e será necessária a expansão da área plantada; existem sinais que isto já esteja acontecendo, mas ainda são tímidos. Com a
atual área plantada de 2 milhões de hectares, 75 milhões de sacas podem ser muito ambicioso a menos que novos saltos tecnológicos ocorram,
como aconteceu anteriormente, com maior densidade, novas variedades e melhores práticas de cultivo. Irrigação em todas as áreas, agricultura
inteligente em relação ao clima, migração para áreas mais planas e mecanização dos cafés de montanha certamente terão que estar na agenda.
Quaisquer que sejam os obstáculos que ﬁzeram com que as projeções de produção se mantivessem em 63 milhões de sacas, eles deverão ser
contornados para evitar a perda de participação de mercado. Se o passado guarda lições para o futuro, tais obstáculos serão certamente
abordados e a atual crise econômica e os baixos retornos atuais não deverão impedir o processo. Este último parágrafo merece um outro artigo
Opinião...
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MÁQUINA DO MES
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE CACAU
A Pinhalense vem desempenhando um papel crescente no fornecimento de equipamentos para processamento de
cacau no mundo, em países que produzem ou não café. A linha de processamento de cacau Pinhalense compreende
o inovador quebrador de cacau, do qual detém a patente, o recém-lançado despolpador, máquinas para tombar as
caixas de fermentação, os conhecidos secadores rotativos, já bastante vendidos, e pré-limpezas, classiﬁcadores por
tamanho e mesas densimétricas de última geração.
O quebrador de cacau Pinhalense, de aço inoxidável, tem um forte impacto social pois
reduz drasticamente o risco de acidentes ao se cortar os frutos com facões. Esta máquina
não só parte o fruto e libera as sementes como também separa os pedaços da casca dos
grãos de cacau. Sob encomenda, o quebrador de cacau pode ser instalado em um trator,
em cujo caso se requer um gerador para acioná-lo.
A mais recente adição à linha de cacau
Pinhalense, o despolpador, foi desenhado para encurtar ao invés de substituir a fermentação. Os
grãos que passam por esta máquina são fermentados em um menor período de tempo – se ganha
um ou dois dias – e são secados mais rapidamente sem perda de qualidade. O despolpador pode
ser usado conjuntamente com as máquinas Pinhalense que transferem os grãos de cacau
mecanicamente entre as caixas de fermentação.
Os secadores rotativos para cacau da Pinhalense,
galvanizados ou de aço inoxidável, estão em operação em
vários países produtores de cacau com excelentes resultados graças a características especiais que
evitam danos físicos aos grãos que estão sendo secados. Os secadores de cacau estão disponíveis em
vários tamanhos para se adaptarem a produtores e mercados de portes diversos.
O equipamento para pré-limpeza de cacau da Pinhalense é usado depois da secagem para eliminar
as impurezas maiores ou menores que os grãos e para prepará-los para as outras etapas do processamento. A pré-limpeza também pode
preceder os secadores quando usados para completar ou uniformizar a secagem do cacau pré-secado.
As duas máquinas restantes – o classiﬁcador por tamanho, com peneiras especialmente desenhadas e um sistema automático de limpeza
com esferas de borracha, e a mesa densimétrica – podem ser usadas em um ﬂuxo de processamento ou separadamente dependendo do
produto ﬁnal requerido. O classiﬁcador separa o lote de grãos por tamanho para poder ter acesso a mercados especíﬁcos enquanto que a
mesa densimétrica elimina os grãos menos densos – “leves ou defeituosos” – com impacto positivo sobre a qualidade do produto.
Os especialistas em processamento de cacau da Pinhalense podem propor ﬂuxos e fornecer desenhos de plantas que combinam as
máquinas mencionadas acima da maneira mais eﬁciente utilizando transportadores Pinhalense para mover o cacau de máquina em
máquina assim como silos para armazenamento antes, durante ou depois do processo.
A Pinhalense produz equipamentos para outros produtos agrícolas além do cacau e café tais como pimenta, macadâmia, castanhas,
sementes e grãos.

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