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Solúvel representa 11,3% das exportações totais de café no
período de janeiro a outubro de 2017

Unidade citada jornal:

Consórcio Pesquisa Café e Embrapa Café
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=359182

Cafés diferenciados participaram com 15,8% do total das exportações e obtiveram preço
24,5% superior aos cafés naturais
As exportações brasileiras de café totalizaram 24,75 milhões de sacas de 60kg
no período de janeiro a outubro de 2017, das quais o café arábica
correspondeu a 21,72 milhões de sacas, equivalentes a 87,8% do total. E o café
solúvel, que exportou 2,8 milhões de sacas, correspondeu a 11,3%; o café
robusta, 208 mil sacas, 0,8%; e 20 mil sacas de café torrado e moído que
corresponderam a 0,1% das exportações. O preço médio dos cafés arábicas
diferenciados foi de R$ 200,69 por saca no período, ou seja, 24,5% superior aos
arábicas naturais. Nesse mesmo período, os cafés industrializados, que
incluem solúvel e torrado e moído, tiveram preço médio de R$ 187,11 por saca,
o que representou um incremento de 16% em relação à média dos preços dos
cafés verdes naturais.
A receita total das exportações de 24,75 milhões de sacas foi de US$ 4,2
bilhões, com preço médio de US$ 170,33 por saca, nos dez primeiros meses
deste ano, o qual representou crescimento de 10,7% em relação ao mesmo
período de 2016, que foi de US$ 153,88. Essas informações da análise da
performance das exportações dos Cafés do Brasil constam do Relatório mensal
outubro de 2017 do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – CeCafé.
Leia essas análises na íntegra no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa
Café e na página da Embrapa Café.
Acesse também todas as Notícias e Análises divulgadas pelo Consórcio
clicando aqui.
Conheça o portfólio de tecnologias do Consórcio pelo
link http://www.consorciopesquisacafe.com.br/index.php/publicacoes/637
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