
Seleção dos Melhores Cafés de São Paulo chega ao mercado     
 
Durante cerimônia realizada na manha de hoje (quinta-feira, 6) no Palácio dos Bandeirantes, 
com a presença do governador José Serra, do Secretário de Agricultura do Estado, João de 
Almeida Sampaio Filho, dentre outras autoridades, a Câmara Setorial do Café lançou a 5ª. 
 
São 11 marcas que chegam ao mercado em embalagens sofisticadas, de 250 gramas, em 
edição limitada e numerada, produzidas pelas torrefadoras com os grãos vencedores no 6º 
Concurso Estadual de Qualidade do Café de São Paulo, que foram adquiridos em leilão 
realizado dia 29 de outubro.  
 
Organizado pela Câmara Setorial do Café esse evento tem como objetivo incentivar 
cafeicultores e industriais a promoverem a qualidade dos cafés paulistas, oferecendo aos 
consumidores produtos especiais e diferenciados. A iniciativa conta com a parceria da Apas – 
Associação Paulista de Supermercados, do Sindicato das Indústrias de Café de São Paulo, da 
Associação Brasileira da Indústria de Café e da Associação Comercial de Santos. 
 
Ao receber cesta com os cafés premiados das mãos de Nathan Herszkowicz, o governador José 
Serra confirmou a importância e a qualidade dos cafés de São Paulo, "O café ainda é um 
combustível essencial da economia do Estado, por isso apoiamos a produção dos grãos 
especiais que celebramos hoje".  
 
Durante o evento foi feita também a entrega dos cafés colhidos em junho no cafezal do 
Instituto Biológico, ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, presidido pela 
primeira-dama Mônica Serra. São 300 quilos de café torrado e moído que serão distribuídos 
entre as diversas entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social.  
 
Retrospectiva 
 
O Concurso Estadual de Qualidade do Café de São Paulo é disputado pelos lotes finalistas dos 
certames regionais, que este ano foram realizados por 14 cooperativas e associações de 
produtores do Estado e contaram com 751 amostras inscritas.  
 
Na primeira etapa do Concurso, participaram 102 lotes campeões em suas regiões. Desse 
total, um grupo de árbitros, integrado por experientes profissionais, selecionou os 5 melhores 
na categoria Café Natural e os 5 melhores na categoria Cereja Descascado. As provas dos lotes 
são feitas às cegas, ou seja, sem identificação do produtor, e os árbitros dão nota para tributos 
como sabor, aroma e doçura.  
 
Os 10 lotes finalistas foram arrematados em leilão, e dos lances dados pelas indústrias 
compradoras é que resultou a classificação final, que deu o 1º lugar ao produtor Lindolpho 
Carvalho Dias, da Fazenda Cachoeira da Grama, de São Sebastião da Grama. Seu lote de 10 
sacas de café arábica natural foi arrematado por R$ 1.716,00 a saca pelo "Consórcio Mogiana", 
integrado pelas empresas Café Floresta, Café Serra da Grama, Bravo Café e Press Café. Todos 
os cafés poderão ser encontrados nos supermercados e empórios. 
 
As marcas 
 
Café Morro Grande e Café Cassiano – marcas produzidas pelas Torrefações Noivacolinenses, de 
Piracicaba, se destaca na arte de elaborar um produto que combina grãos das melhores 
variedades. 
 
Café Serra da Grama – Produzida pela Torrefação Serra da Grama, empresa f undada há 20 
anos, localizada em São Sebastião da Grama. 
 
Spress Café – A torrefadora Spress existe desde 2000, em São Paulo, e tem recebido prêmios 
de qualidade nos últimos sete anos. Trabalha exclusivamente aos cafés especiais.  
 



Café Toledo - Empresa de classificadores, provadores e professor de café, de São Paulo, 
voltada aos apreciadores de cafés especiais.  
 
Premiados Tiradentes Brasil – Marca da Torrefadora Nhá Benta Alimentos, tradicional empresa 
do ABC paulista, que criou uma linha especial produzida apenas com grãos premiados.  
 
Café Floresta – Tradicional empresa santista foi criada em 1940 a partir da fusão de sete 
companhias do País. É uma das pioneira na produção de café ´espresso´.  
 
Bravo Café – Produzida há 6 anos em São Paulo com cafés produzidos em suas fazendas e 
com cafés premiados, encanta os mais exigentes apreciadores.  
 
Café Excelsior – No mercado há mais de 80 anos, esta tradicional empresa é de Sorocaba.  
 
Café Bandeirantes – Marca da Mitsui Alimentos, empresa acostumada a trabalhar para 
consumidores de gosto refinado que exigem alto padrão de qualidade.  
 
Press Café – Marca da Press & Get, empresa há 10 anos no mercado. Possui selo de 
certificação da UTZ "Good inside"   
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