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Especialista em classificação, degustação e controle de qualidade 
de café, Silvio Leite (Foto: Guilherme Gomes/Café Editora) tem 
mais de trinta anos de experiência no mercado cafeeiro. Exímio 
provador de cafés, é “cupper” certificado pela Specialty Coffee 
Association of America (SCAA) e participa como juiz em diversas 
competições de qualidade do grão. Silvio é o Personagem deste 
mês na revista e aqui você confere, com exclusividade, a 
continuação da entrevista publicada na Espresso #45. 
 

Como é o trabalho de um classificador de cafés? 
O classificador de café deve ser completo e pode atuar em áreas 
distintas, como produção nas fazendas, na comercialização com 
as empresas exportadoras e também importadoras e na indústria 
no controle da produção. Deve conhecer as classificações físicas, 
aplicando na análise física e sensorial. Todo o conhecimento é 
usado em todas as fases desde a produção até o café ser servido 
ao consumidor final. O classificador pode se especializar na parte 
das provas às cegas, perceber nuances de atributos de bebida 
como, tipos de acidez, se é doce, caramelo, sem defeito, e dar 

dicas para que as correções sejam feitas caso encontre problemas de processamento. Outra área é 
aquela que trabalha no comércio e ajuda as empresas a comprar, fazer a separação física, de bebida 
e preparar os blends de café, que atenda a demanda do mercado nacional e internacional, podendo 
trabalhar no Brasil ou no exterior. Pode atuar também nas torrefações na indústria, conhecimento 
físico e sensorial, um trabalho direcionado ao trabalho final de fábrica, por exemplo, compra o produto 
confere se esta de acordo e continua para ver se o esse alcança a expectativa que ele quer. É 
importante entender da parte econômica, de bolsa de mercadorias, como funciona a comercialização 
e como se definem os preços, conhecimento sobre mercado e, também, visando atender os clientes e 
feiras internacionais, é essencial saber se comunicar em inglês. 
  

O que é importante na escolha para um bom café? 
Profissionalmente falando, na hora de escolher um bom café, tenho que olhar seus atributos, o 
conjunto de suas qualidades. Para o consumidor que ainda não sabe detalhadamente todo este 
processo, tem uma ferramenta mais importante o “gosto ou não gosto deste produto”, ou seja, vou 
comprar ou não. Acho legal e sugiro fazer testes com diferentes produtos e conhecer um pouco mais 
cada um, comprar cafés diferentes e ver qual mais gosta. Primeiro, avaliar a torra, se gosta de uma 
elevada (escura) ou média, comprar, testar e memorizar os produtos que atingiram a expectativa de 
aroma e sabor. Pode-se diversificar, gostar de um mais encorpado, um mais ou menos ácido. Às 
vezes, pode-se encontrar esta diversidade em uma mesma loja. Importante na hora de escolher o 
café é testar. Tomara muito que seja aquele que te remeta a magia dos sabores memorizados da 
vida toda como o melhor já provado e que quando sinta vontade de tomar um café lembre-se daquele 
sabor, que toque a alma. 
  

Para você, por que o café conquista tantas pessoas?  
O café é prazer e compartilhamento. Por exemplo, em uma reunião de trabalho sempre tem um café, 
é o que traz energia, une os amigos. É como um elo para todos os momentos. Além de charme e 
prazer. 
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Qual método de preparo você mais gosta? 
Eu amo café de filtro pela manhã, com uma torra clara, às vezes faço na french press, mas o de filtro 
é minha paixão. Na parte da tarde opto pelo espresso, curto e bem intenso. 
  
Tem algum café que você destaca, algum que esteja c hamado a sua atenção em suas 
degustações pessoais? 
Gosto bastante do café da região da serra da Mantiqueira, em especial dos cafés de Carmo de 
Minas. Aqui da Bahia, o café da região da Barra do Choça, que ganhou o prêmio  ABIC 2013, 
produzido pelo sr. Eufrásio Lima, tem me surpreendido muito. Também, os cafés da região de 
Mucugê e Piatã, que estou tomando o blend de dois lotes, da Fazenda São Judas Tadeu, tenho 
gostado bastante. Os cafés internacionais que mais tenho apreciado são o Yirgacheffe, da Etiópia, o 
Geischa, do Panamá, Narinõ, da Colômbia, e Huehuetenango, da Guatemala. 
 
 

Confira os vencedores do 11º Concurso de Qualidade – Seleção Senhor Café 
Ascom Cocapec 
21/10/2014 

O concurso realizado pela Cocapec valoriza 
há 11 edições os cooperados que estão 
sempre em busca da excelência dos cafés da 
Alta Mogiana. Para isso, foram reconhecidas 
as 5 melhores amostras dos cafés de São 
Paulo e Minas Gerais que foram enviadas 
aos respectivos concursos estaduais. 
 

As amostras analisadas são referentes à 
safra comercial 2014/2015 e apenas da 
espécie Coffea arábica, seguindo a tabela 

oficial brasileira de classificação de bebida dura para melhor, nas peneiras 16 e acima, com 
vazamento de no máximo 2% da peneira 16 e com teor de umidade de no máximo 11%. 
 

Veja os cooperados que mais uma vez primaram pela qualidade de sua produção: 
 

5 Melhores Cafés de São Paulo 
1º RODOLFO SALIM ALMEIDA FERES - FAZENDA RODOLFO DE ALMEIDA – PEDREGULHO/SP 
2º LUIS CARLOS LOPES FERREIRA - SÍTIO MONTREAL – RIBEIRÃO CORRENTE/SP 
3º CÁSSIO ALEXANDRE CHIARELO - SÍTIO CHAVE DA TAQUARA – CRISTAIS PAULISTA/SP 
4º AILTON JOSÉ RODRIGUES - FAZENDA SÃO DOMINGOS – PEDREGULHO/SP 
5º WILSON MOSCARDINI - SÍTIO SANTO ANTÔNIO – JERIQUARA/SP 
 
5 Melhores Cafés de Minas Gerais 
1º JOSÉ AUGUSTO PEIXOTO - FAZENDA SÃO JOSÉ DA BOA VISTA – IBIRACI/MG 
2º TARLEI NEVES DE CASTRO - FAZENDA SANTA MARIA - IBIRACI/MG 
3º JOSÉ ROBERTO PIMENTA E OUTROS – SÍTIO ALTO DA BOA VISTA – CAPETINGA/MG 
4º LUÍS GUILHERME CARRION – SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA – CAPETINGA/MG 
5º GEISE CINTRA E OUTROS – SÍTIO SANTO ANTÔNIO E SÃO JORGE – CLARAVAL/MG 
 
Em função do clima mais seco durante a colheita, como é característica da Alta Mogiana, segundo o 
gerente comercial do café da Cocapec, Jandir da Cruz Castro Filho, as amostras recebidas 
mantiveram as reconhecidas propriedades dos cafés da região, tais como equilíbrio entre acidez e 
corpo, doçura natural, fragrância caramelizada, entre outras. Tudo isso resulta em uma bebida de 
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elevado padrão e concede um diferencial a estes grãos. 
 
A Cocapec agradece a todos os participantes e enfatiza o seu apoio na busca de valorização do café 
da Alta Mogiana. 
 
 
Chuvas mais fortes são previstas para áreas secas d e café de MG, aponta Somar 
Thomson Reuters 
21/10/2014 
 

Caroline Stauffer 
 

Reuters - As chuvas devem se intensificar depois de 26 de outubro nas regiões cafeeiras de Minas 
Gerais assoladas pela seca, mostraram os modelos climáticos da Somar Meteorologia nesta terça-
feira. 
 

Entre 26 e 30 de outubro, 30 milímetros de chuvas devem cobrir a maior parte do Estado, o principal 
produtor de café do Brasil. Na sequência, até 4 de novembro, entre 70 e 100 milímetros de 
precipitações podem chegar às áreas mais secas, ao sul do Estado, de acordo com a Somar. 
 

Pesadas e consistentes chuvas são necessárias para reduzir o que pode ser o maior déficit hídrico já 
registrado em Minas Gerais e despertar as floradas para a safra de 2015. 
 

Chuvas esporádicas em agosto e setembro fizeram florar menos de 10 por cento dos cafezais, e os 
preços arábica saltaram nas últimas semanas por preocupações sobre o pegamento das flores e 
frutos, diante do período seco de outubro. 
 

As chuvas começaram nos últimos dias, mas apenas cerca de 15 milímetros deverão cair em Minas 
Gerais até 25 de outubro. 
 

O contrato dezembro do café arábica negociado em Nova York caía 2 por cento, para 1,9535 dólar 
por libra-peso, por volta das 12h40 (horário de Brasília), em parte devido às previsões de chuva no 
Brasil. 
 
 
Robusta ganha mais espaço na colheita global de caf é 
Valor Econômico 
21/10/2014 
 

Carine Ferreira 
O café arábica continua a perder espaço na produção 
mundial da commodity para o robusta, negociado a preços 
mais baixos no mercado. No ano-safra internacional 
2013/14, encerrado em setembro, a colheita da espécie 
menos nobre já representou 41,3% do volume total (59,9 
milhões de sacas de 60 quilos), conforme dados divulgados 
pela Organização Internacional do Café (OIC) na semana 
passada. 
 

Ainda que a crescente demanda por robusta em países emergentes ajude a explicar a tendência, em 
2013/14 seu avanço foi "facilitado" pela menor produção de arábica no Brasil, em parte por causa da 
seca em regiões do Centro-Sul, e na América Central, em virtude de perdas provocadas pela doença 
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conhecida como ferrugem. Houve um aumento da safra colombiana de arábica, mas que compensou 
apenas parcialmente esses recuos. 
 
De qualquer forma, a escalada do robusta tem sido contínua. De acordo com a P&A Marketing 
Internacional, em 1980 sua participação na produção mundial de café era de 26%. No ciclo 2010/11, 
segundo a OIC, já havia chegado a 36,7%, e em 2012/13 alcançou 38,8%. Conforme Carlos Brando, 
sócio-diretor da P&A, em 2020 a fatia deverá chegar a 45%. 
 
Ele lembra que o consumo de café tem crescido a taxas mais elevadas que a média mundial em 
mercados emergentes como China, Rússia e Leste Europeu. Em muitos casos, o incremento tem 
refletido uma "migração" do chá para o café solúvel, produzido, sobretudo, a partir da espécie 
robusta. Brando acrescenta que países produtores de café como a Indonésia, a Índia e o México 
também têm registrado consumos maiores, igualmente puxados pelo produto instantâneo. 
 
"O grande arranque [do consumo de café] é o solúvel", diz o especialista. É preciso realçar, também, 
que a recente valorização do arábica, em função da seca no Brasil, ampliou a diferença de preços 
entre as duas espécies, o que incentiva uma substituição de arábica por robusta na fabricação de 
café torrado e moído. Essa tendência, acrescenta Brando, ganha força, ainda, com a progressiva 
melhora da qualidade do robusta e com o uso de tecnologias mais modernas no processo de 
torrefação. 
 
É certo que, com a prolongada - e severa - estiagem no Brasil neste ano, a produção do país deverá 
ser prejudicada também em 2015, o que voltará a afetar a disponibilidade de arábica. Mas, com a 
expansão do robusta, é incerto o impacto desse problema no cenário mundial. 
 
Leia mais em: http://www.valor.com.br/agro/3741884/robusta-ganha-mais-espaco-na-colheita-global-de-cafe#ixzz3GnVD92p4 
 
 
Alimentos in natura e café impedem recuo maior do I GP-M 
Valor Econômico 
21/10/2014 
 

Alessandra Saraiva 
 

Carnes e soja mais baratas levaram à desaceleração da segunda prévia do Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), de 0,31% para 0,13%, de setembro para outubro. No entanto, repiques de alta de 
preços em café e em alimentos in natura contiveram, em parte, o efeito benéfico nos preços de 
bovinos, suínos e derivados de soja. Um novo retorno à deflação nos indicadores é improvável, 
analisa o superintendente-adjunto de inflação do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV), Salomão Quadros. Para ele, a segunda prévia indica que os indicadores 
da família dos IGPs devem se manter com taxas positivas, mas reduzidas, próximas de zero, em 
horizonte de curto prazo. 
 

Quadros detalhou que, na segunda prévia do IGP-M, condições de melhor oferta levaram a fortes 
desacelerações nos preços de bovinos (de 3,45% para 1,69%); suínos (de 10,35% para 2,72%) e 
intensificação de deflação no preço da soja em grão (de -2,16% para -2,89%) de setembro para 
outubro. No entanto, no mesmo período, houve uma "virada" na variação do preço do tomate (de -
18,89% para 11,85%), que puxou para cima os preços dos alimentos in natura como um todo; e levou 
ao término da deflação nos preços das hortaliças e legumes (de -7,27% para 0,63%). 
 

"Vários produtos agrícolas iniciaram o mês em desaceleração e sobretudo agora, nos últimos dias", 
afirmou. "No entanto, um período de seca mais intensa em algumas regiões, com calor mais forte, 
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levou à inversão na boa perspectiva de oferta de alguns itens", avaliou. Para o especialista, embora 
não haja sinais de fortes pressões inflacionárias até o fim do ano, é preciso acompanhar a trajetória 
de produtos cujos preços são influenciados pelo dólar. 
 

Leia mais em: http://www.valor.com.br/brasil/3741932/alimentos-natura-e-cafe-impedem-recuo-maior-do-igp-m#ixzz3GnVXuRdY 
 
 
Cafés finos ganham batalha contra ferrugem na Guate mala 
CaféPoint 
21/10/2014 

O café fino é o mais cotado a nível internacional devido à altura em que é feito o cultivo e 
também é o que recebe o melhor preço. “Por anos, havia tido uma participação nas 
exportações de 75%, mas na colheita passada, chegou a 79%”, explicou o presidente da 
Associação Nacional de Café da Guatemala (Anacafé), Nils Leporowski. 
 

Nils explicou que o aumento é algo positivo para o país, apesar dos problemas enfrentados no setor 
devido às perdas pela ferrugem. No ano cafeeiro de 2013/2014, as exportações chegaram a 3,128 
milhões de sacas de 60 quilos, o que representa uma diminuição de 15% comparado com a safra de 
2012/2013, quando foram exportadas 3,68 milhões de sacas. Do total exportado na colheita passada, 
2,46 milhões de sacas (79%) foram de cafés finos ou estritamente duros, segundo a Anacafé. 
 
Entre os principais destinos para esse tipo de café estão Estados Unidos, para onde foram 
exportados 43% do total; Canadá, com 10%; Japão, com 14%; e Coreia, com 2%. “Os cafeicultores 
implementam melhor as técnicas para produzir café de maior qualidade e, dessa forma, satisfazer a 
demanda internacional. Notamos que os cafeicultores do Oriente migraram às montanhas para 
cultivar o grão, devido ao fato de que até um tempo atrás, a praga não tinha chegado a afetar essas 
áreas como ocorre nas partes baixas”, disse o cafeicultor de Santa Rosa, Daniel Morán. Ele também 
explicou que, nas partes altas, não somente se produz um melhor café, mas também valorizam o 
preço pago por ele. 
 
O representante da fazenda Três Generaciones, Carlos Herrera, disse que o mercado internacional 
paga cerca de US$ 25,8 a mais por quintal (saca de 46 quilos) de café fino comparado com o café 
tradicional, que no mercado atual tem um preço aproximado de US$ 116,43. “Os produtores que já 
têm fazendas nas partes altas também melhoraram as técnicas de cultivo e colheita. Está sendo dada 
mais atenção à produção, de forma que a quantidade colhida e exportada é maior”, disse Herrera.  
 
Os torrefadores internacionais preferem o café fino devido ao fato de esse ser mais forte e render 
mais. O café estritamente duro é cultivado a uma altitude de 1.364 metros acima do nível do mar. É 
um grão compacto e ondulado em sua superfície, com uma fenda bastante fechada e torcida em 
ziguezague, em geral com uma cor que vai desde verde oliva para verde ótimo, segundo a região. As 
características para determinar o tipo de café são a intensidade, qualidade, fragrância, no café moído 
e na infusão. 
 
Devido ao aumento das chuvas nos últimos dias, o setor cafeicultor da Guatemala está preocupado 
pelo possível aumento da ferrugem do café. “Estamos muito preocupados, porque os produtores não 
têm dinheiro para fazer a última aplicação de fungicida contra a ferrugem, pela falta de fundos e o 
aumento da chuva poderia elevar a presença da ferrugem nas plantas”, explicou Leporowski. Até o 
momento, não se tem reportado aumento nos casos da praga, mas a entidade avalia as zonas. 
 
Reportagem: http://www.prensalibre.com / Tradução: Juliana Santin 


