
E spresso, capuccino, ristretto,
latte... De origem italiana, essas

preparações à base de café são capa-
zes de aguçar os sentidos e deliciar
um número cada vez maior de pes-
soas no Brasil e no mundo. Quem se
rende ao prazer de tomar um espresso
bem tirado não volta a consumir o café
tradicional de coador. "É um fenôme-
no mundial. O consumidor teve aces-
so a um café de alta qualidade, gos-
tou e quer mais", garante Geórgia
Franco, sócia da rede Lucca Cafés
Especiais, de Curitiba. Ao longo dos
últimos anos, os cafeicultores brasi-
leiros se prepararam para desfrutar
esse bom momento do mercado nacio-
nal e internacional. Estão prontos e
satisfeitos com a visão do lucro - no
presente e no futuro.

Maior produtor e segundo maior
consumidor mundial (só atrás dos Es-
tados Unidos), o Brasil passou por cer-
ca de 25 anos de vacas magras na cafei-
cultura, o que serviu para depurar o
negócio: os cultivos pouco competitivos
foram eliminados; os custos de produ-
ção, reduzidos; as lavouras, mecaniza-
das; os tipos de grãos aumentaram; e a
qualidade se aproxima da excelência.

Em 2006, o Brasil bateu o recor-
de histórico nas exportações de café:
foram US$ 3,3 bilhões e pouco mais
de 27 milhões de sacas. De acordo com
o Conselho dos Exportadores de Café
(Cecafé), a receita em dólares cresceu
12,7% em relação a 2005. Além dos
mercados importadores tradicionais,
nos últimos dois anos o café brasilei-
ro começou uma pequena invasão
asiática. O objetivo é aumentar as ex-
portações, seduzindo a enorme popu-
lação da região. Já existem três ca-
feterias brasileiras na Ásia e a previ-
são é que sejam abertas mais duas no
primeiro semestre deste ano. A Café
do Centro montou seu ponto em Tó-
quio, a Tiradentes, em Seul e a
Cooxupé, em Pequim.

No mercado internacional, o con-
sumo de café cresce ao ritmo de 1,5%
ao ano. A previsão das exportações
brasileiras para 2007 é bastante oti-
mista. Os estoques internacionais es-
tão em queda e atualmente só aten-

dem a 30% da demanda. Como a sa-
fra do café brasileiro este ano não deve
ultrapassar os 46 milhões de sacas, a
oferta e a demanda se equilibram e
se mantém a recuperação do preço do
produto em torno dos ÚS$ 133 a saca.

Mesmo assim, o café brasileiro
não atinge a cotação dos grãos de al-
guns países da América Central.
Andréa Illy, herdeiro da torrefação
italiana Illycaffè, costuma dizer que a
qualidade ainda é prejudicada pela
pressa dos produtores brasileiros. "A
secagem é curta e o resultado nem
sempre é homogêneo", sentenciou em
uma de suas vindas ao Brasil.

Em termos agronômicos, porém,
parece não haver reparo a fazer. O
Brasil avança no mapeamento gené-
tico do café, possui um banco de
germoplasma (material genético) de
grãos, além de ser responsável pelo
desenvolvimento das principais va-
riedades cultivadas no mundo. Um re-
conhecimento pela qualidade desse



trabalho será a realização da 22a Con-
ferência Internacional em Ciência do
Café no Brasil, em 2008. O evento
bienal foi organizado na última vez
na França e contou com a presença
de especialistas de 30 países produ-
tores e consumidores.

Nos 300 anos de convivência com
a commodity, o cafezinho sempre foi
preferência nacional, mas agora é ine-
gável que os brasileiros passam por
um momento de paixão renovada. A
média do consumo per capita é de 5,3
quilos e cresce 3% ao ano - o dobro
do mercado internacional. O entu-
siasmo começa pelo dos cafeicultores,
que entenderam que, mais do que
plantar e vender, a melhor parte des-
se negócio é torrar, moer e distribuir.
Os proprietários de redes de cafeterias
estão animados com o segmento que
não pára de crescer. E os consumido-
res se mostram fascinados por aro-
mas e blends (misturas) desfrutados
em cada xícara. No ano passado, os
brasileiros compraram 16 bilhões de
sacas de café (60 quilos cada).

O aumento do consumo domésti-
co é reflexo de um avanço no poder
aquisitivo da população, mas o que tem
pesado mesmo é a melhoria da quali-
dade do produto - desde o cultivo de
grãos de primeira linha, como o ará-
bica, até o processo de secagem,
torragem e moagem. Há uma nova
realidade na produção cafeeira nacio-
nal e os chamados cafés especiais ou
gourmets são um dos pilares desse
movimento de redescoberta do café
brasileiro.

Trajetória da qualidade - Em
2004, a Associação Brasileira da In-
dústria do Café (Abic) criou o Progra-
ma de Qualidade do Café (PQC) para
viabilizar a identificação do blend de
grãos por marca - o que possibilitou
a escolha de sabores mais agradáveis
ao paladar de cada pessoa. O PQC foi
precedido por outro marco do setor: o
Selo de Pureza da ABIC, de 1989. "A

Geórgia Franco, da Lucca
Café, em Curitiba: "O
consumidor provou a

qualidade e quer mais"

lógica é muito simples, consumidor
satisfeito consome mais", diz Nathan
Herskowicz, diretor executivo da Abic.

A busca pelo pedigree do café bra-
sileiro fez nascer em 1993 a Brazil
Specialty Coffee Association (BSCA),
entidade considerada de vanguarda e
que reúne os 200 maiores produtores
de cafés especiais do país. "Nos últi-
mos 15 anos, houve uma revolução
de qualidade. O Brasil passou a ter
status de fornecedor de cafés excelen-
tes", assegura Sílvio Leite, diretor da
Agribahia e idealizador do Concurso
de Qualidade Cafés do Brasil, realiza-
do pela BSCA, do qual é diretor e pre-
sidente do Júri Internacional.

No início dos anos 90, segundo ele,
existia ainda muita influência oficial
na cafeicultura. "Com a extinção do
Instituto Brasileiro do Café (IBC), os
produtores se viram no dever de apri-
morar a qualidade e passaram a colo-
car o café diretamente no mercado, o
que atraiu novos investidores para o
país", assinala. Leite é considerado
um dos melhores degustadores de café
e acredita que a participação dos es-
peciais está consolidada. "Esses cafés
abriram um espaço, assim como ocor-
reu com os vinhos, azeites e com a
gastronomia", avalia.

O segmento exibe números de
impacto. Uma recente pesquisa da
Abic revela que os gourmets crescem
15% ao ano, enquanto os tradicionais
evoluem em 1,5%. "Redes como Pão
de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart têm

dedicado espaço exclusivo para os
cafés especiais nas gôndolas e promo-
vem eventos para divulgar sua quali-
dade", relata Herskowicz. AAbic esti-
ma que até 2010 os cafés especiais
ocuparão 10% do mercado interno, os
superiores, 25% e os tradicionais,
55%. "Sempre haverá mercado para
os cafés inferiores e os 10% restantes
ficarão com o grão de baixa qualida-
de", prevê.

Na hora da decisão de compra, o
preço dos gourmets ainda pesa. Um
levantamento feito em setembro pelo
Sindicato da Indústria de Café do Es-
tado de São Paulo (Sindicafé) revelou
que na média o quilo dos cafés tradi-
cionais é vendido a R$ 8,52, os supe-
riores saem por R$ 16,50 e os
gourmets chegam a R$ 31,60. "Pode
até ser mais caro, mas o consumidor
tem a garantia de um sabor único",
argumenta Edgard Bressani, divul-
gador do Concurso de Qualidade Ca-
fés do Brasil e um dos juizes interna-
cionais do World Barista Cham-
pionship(WBC).

"As pesquisas mostram que, de-
pois de experimentar um café espe-
cial, o consumidor não consegue to-
mar outro", defende Isabela Rapo-
seiras, primeira campeã brasileira de
Baristas e sócia do Centro Brasileiro
de Barismo (SP). Considerado o
sommelier dos cafés, o barista é o pro-
fissional responsável por "tirar" o café
das máquinas com água quente sob
pressão. "Um excelente café requer,



além de um grão singular, experts
no preparo do espresso", pontifica
Bressani. Aliás, pesquisa da TNS
InterScience aponta que o consumo
de café espresso pelos brasileiros au-
mentou 80% nos últimos três anos.

Tradição paulistana - Além de con-
sumir mais café e de melhor qualida-
de, cresce também entre os brasilei-
ros o hábito de tomar a bebida fora de
casa. Em 2006, foram consumidas 5,5
milhões de sacas de café em cafe-
terias, padarias e restaurantes - 25%
a mais do que em 2004.

Atentas a essa mudança de com-
portamento, o segmento de cafeterias
se expande em todo o país com a che-
gada, inclusive, de gigantes multi-
nacionais. A norte-americana Star-
bucks já tem duas lojas em operação
em São Paulo (leia box ao lado). Con-
trolada pela também norte-america-
na Sara Lee, a rede de cafeterias Café
do Ponto — que já tem mais de 80 lo-
jas, principalmente na Região Sudes-
te - promete investir mais para se tor-
nar nacional. As italianas Illy e
Lavazza decidiram inaugurar tor-
refações no Brasil e a Nespresso, da
Nestlé, envia sinais de interesse pelo
mercado brasileiro.

A Illy, que se autodenomina a
"Ferrari dos cafés" e prima pela qua-
lidade, também pensa em trazer para
o Brasil a rede de cafeterias Espres-
samente, que já tem 105 endereços
na Europa e na Ásia. Recentemente
em visita ao Brasil para avaliar o
mercado, Giuseppe Lavazza, diretor
da maior torrefadora da Itália, ficou
entusiasmado com o que viu. "O Bra-
sil vai deixar de ser o país do cafezinho
para ser o país do espresso", procla-
mou aos jornalistas.

Berço das grandes redes nacionais
de cafeterias, como a Café do Ponto e
a Fran's Café, o mercado de São Pau-
lo reserva espaço também para as pe-
quenas cadeias de três ou quatro lo-
jas, consideradas butiques. É o caso,
por exemplo, da Suplicy Cafés, da San-
to Grão e da II Barista. Integrante de
uma família que há mais de 100 anos
produz o então chamado "ouro verde",
Marco Suplicy, aponta outro fator de-



cisivo para o aumento do consumo do
café no Brasil. "A ciência possibilitou
desmistificar as questões de saúde en-
volvendo a bebida", diz. A quantidade
de cafeína em até quatro xícaras de
café por dia não é prejudicial à saúde
e pode até auxiliar na prevenção da
depressão e do infarto, afirmam ago-
ra os médicos.

Do Sudeste para o Sul - Na Re-
gião Sul do país, com exceção do nor-
te do Paraná, o hábito do café nunca
foi tão arraigado. Mas esse quadro tí-
pico também está em rápida mudan-
ça - sem que o mate seja substituído,
é claro. A paulista Fran's Café, com
uma rede de mais de 120 cafeterias,
já tem dois pontos em Curitiba e vai
chegar em breve a Porto Alegre. "O
objetivo é contar com 150 lojas e o
Rio Grande do Sul é parte fundamen-
tal dessa estratégia", destaca José Hen-
rique Ribeiro, diretor da empresa.

Já existem projetos para abrir
uma Fran's no shopping da zona sul
de Porto Alegre que será construído
pelo Grupo Multiplan e outra na re-
gião das avenidas Beira-Rio e Padre
Cacique. Ainda em estudo estão ou-
tras duas lojas pelo sistema de fran-
quia em Caxias do Sul e Novo Ham-
burgo. Desde 1988, o conceito das
cafeterias Fran's é servir a bebida pre-
parada com grãos de alta qualidade

Café do Mercado, em Porto Alegre: as três lojas servem quase 50 mil espressi por mês

em um ambiente acolhedor. A partir
de 2001, o blend da rede começou a
ser comercializado nos supermerca-
dos Pão de Açúcar e Wal-Mart.

Ao se expandir do Sudeste para o
Sul, no entanto, a Fran's já vai en-
contrar consumidores exigentes e um
mercado em processo de consolida-
ção. O Sindicato dos Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares da Grande
Florianópolis cadastrou 73 novas
cafeterias no ano passado. Em Porto
Alegre, a entidade equivalente regis-
trou a abertura de 156 estabelecimen-
tos do ramo, sem contar as stations
de espresso em hotéis, restaurantes
e empresas. Mais de 200 cafeterias
abriram as portas nos últimos quatro
anos, em Curitiba, pelos cálculos de
Geórgia Franco, empresária da rede
Lucca Cafés Especiais, que foi uma
das primeiras do país a obter a cer-
tificação de qualidade do grão de café
— da fazenda à xícara.

"O trabalho diário das cafeterias
aliado à visão dos produtores foi fun-
damental para divulgar no Sul a nova
qualidade do café brasileiro", avalia
Ana Cláudia Narvaez Besteti, sócia-
proprietária da Café do Porto, que
desde 1995 oferece cafés espe-
ciais na capital gaúcha. Outro
pioneiro do espresso em Porto
Alegre é Clóvis Althaus
Júnior, que inaugurou em
1997 a Café do Mercado den-
tro de um box no Mercado

Clóvis Althaus: um dos
pioneiros do espresso no Sul
tem a própria torrefação e
faz blends de sucesso

Público da cidade. Os grãos são com-
prados de fazendas na Bahia, Cerra-
do Mineiro, Mogiana (SP) e Apucarana
(PR), entre outras regiões, e benefici-
ados em torrefação própria no interi-
or do Rio Grande do Sul. O sucesso
dos blends já levou à abertura de mais
duas Café do Mercado. No total, a rede
comercializa 400 quilos de cafés espe-
ciais por mês (120 espressi por quilo).
Na opinião de Clóvis, as cafeterias que
não oferecerem qualidade estão fada-
das a fracassar.

Em maio passado, a Café do Mer-
cado fechou uma parceira com o Wal-
Mart para vender cafés especiais moí-
dos na hora. A experiência-piloto é no
supermercado Nacional da Avenida
Nilo Peçanha, em Porto Alegre - a
menina dos olhos da rede norte-ame-
ricana. Aloja é invadida pelo perfume
dos cafés especiais de três regiões hors
concours em qualidade: Bahia, Cer-
rado Mineiro e Mogiana — e os consu-
midores fazem fila para comprar,
mesmo que o produto seja mais caro.
"Há uma década, esta realidade era
impensável", confirma Clóvis. •
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