
aior produtor e exporta-

dor mundial de café, o
Brasil pode conquistar a

liderança também no
consumo da bebida até o

final da década caso a
demanda interna conti-

nue evoluindo ao ritmo de 5% ao ano,

muito acima da taxa global, de 1,5%.
"Se mantiver essa média de cresci-

mento, o país atingirá a meta de con-

sumo de 21 milhões de sacas em
2010, desbancando os EUA da lide-

rança", diz Nathan Herszkowicz, dire-
tor-executivo da Associação Brasileira
da Indústria de Cafés (Abic) e do
Sindicato da Indústria do Café do

Estado de São Paulo (Sindicafé). Para
2007, a previsão é que o mercado
interno absorva 17,4 milhões de sacas

de 60 quilos - em 2003, foram 13,7
milhões de sacas.

A produção no campo não é empe-
cilho para a expansão das vendas. A

área de 2,2 milhões de hectares culti-
vada para esta safra é 3% maior que a
do período anterior. Desse total,
91,6% estão em produção e 8,4% em

formação. Dos 32,6 milhões de sacas
de café beneficiado previstos para a

safra 2007/2008, cerca de 52% deve-
rão ser consumidos internamente - o
restante será exportado.

"O Brasil é um dos poucos países



do mundo em que as fronteiras agríco-
las do café ainda não se esgotaram",
conta Celso Vegro, pesquisador cientí-
fico do Instituto de Economia Agrícola,
da Secretaria da Agricultura do Estado
de São Paulo. Além disso, a adoção de
melhores práticas de cultivo vem
elevando a produtividade ao ritmo de
0,35 saca ao ano. "Nenhum país do
mundo exibe essa performance", afir-
ma o pesquisador. Hoje, o Brasil colhe
20 sacas/hectare - na década de 1980,
colhia apenas sete.

O hábito de tomar café faz parte do
dia-a-dia do brasileiro há pelo menos
250 anos, desde quando o cultivo
começou a se espalhar pelo país. Entre
os séculos XVIII e XIX, o grão se cons-
tituiu na grande riqueza nacional. De
acordo com o estudo Tendências do
Consumo de Café 2006, realizado pela
consultoria TNT InterScience para o
Grupo Gestor de Marketing do Café
do Ministério da Agricultura, 94% da
população do país toma café. "Esse é
um dos desafios da indústria: ampliar o
consumo num mercado em que a
penetração do produto já é muito gran-

de", diz Ivani Rossi, diretora de Pla-
nejamento da consultoria.

Uma das alternativas é fazer com
que cada brasileiro beba mais café.
Hoje, a demanda por habitante/ano,
de 5,52 quilos do grão cru, já se equi-
para à dos países de maior consumo
per capita, como Alemanha (5,86 qui-
los), França (5,07 quilos) e Itália (5,63
quilos). E a demanda cresce a cada
ano: 4,5% entre maio de 2006 e abril
de 2007 e 3,9% no período anterior.

A Abic atribui o avanço do consumo
à contínua melhoria na qualidade do
café e aos esforços dos fabricantes para
informar o consumidor e promover
ações de valorização do produto (leia o
quadro Café valorizado). Contam pon-
tos também a elevação da renda do bra-
sileiro e o aumento da oferta de cafés
gourmet em cafeterias e supermerca-
dos. "Esse é o tipo cujo consumo mais
cresce no mundo, mas ainda represen-
ta apenas 1,5% do consumo da bebida
no país", informa Herszkowicz.

Concentração. O consumidor brasi-
leiro é disputado por cerca de 1.200

indústrias, que despejam no mercado
mais de 2.500 marcas de café. As
cinco maiores processadoras do país
- Sara Lee, Santa Clara, Maratá,
Melitta e Café Damasco - respondem
por 37,02% das vendas do grão torra-
do e moído. A concentração vem au-
mentando: o share desse grupo era
de 34, 46% em 2006. As 20 maiores
detêm atualmente 50% do mercado.



Radar setorial

Programa de Controle de
Pureza - criado pela Abic em 1989,
objetiva sanear o setor, aumentar
a qualidade do café e,
conseqüentemente, o consumo.
Instituiu o Se/o de Pureza.

Programa de Qualidade do Café
(PQC) - criado pela Abic no final de
2004, certifica aproximadamente
300 marcas, que informam ao
consumidor a qualidade e o tipo
de grão utilizado no blend.

Café e Saúde - campanha
permanente da Abic e suas
regionais com os meios de
comunicação, a comunidade e a
classe médica para divulgar os
benefícios do café para a saúde.

Café na Merenda Escolar e Saúde
na Escola - criado também pela
Abic, estimula as Indústrias a
trabalharem com as prefeituras
para introduzir o café com leite
na merenda escolar.

Cafés Sustentáveis - objetiva
certificar o café cultivado e
industrializado de forma
sustentável, respeitando aspectos
ambientais, sociais e econômicos
e possibilitando a rastreabilidade
desde a planta até a xícara.
A iniciativa está sendo desenvolvida
inicialmente por meio de parceria
entre a Abic e o Conselho das
Associações das Cooperativas
de Café do Cerrado (Caccer),
de Minas Gerais.

Centro de Preparação do Café
(CPC) - centro de treinamento e
capacitação para os profissionais
que preparam cafés em
restaurantes, hotéis, cafeterias,
bares, panificadoras e indústrias.
Atua também na difusão dos
conceitos básicos sobre qualidade
do café para torrefadores e público
em geral. Criado pelo Sindicafé
em 1996, já treinou mais
de 10 mil profissionais.

As indústrias deverão investir cerca
de R$ 50 milhões na publicidade
de suas marcas este ano.

Outros R$ 965 mil (de um fundo
constituído por contribuições das
torrefadoras associadas da Abic) serão
aplicados em promoção institucional.

O Programa Integrado de Marketing
do Café (PM), do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
está liberando R$ 8 milhões em
2007 para ações de incentivo
ao consumo interno.

Até o início dos anos 1990, a produção
industrial estava nas mãos de empre-
sas regionais, mas desde então pelo
menos 500 fabricantes fecharam as
portas ou foram vendidas.

A qualidade do café, batalha históri-
ca das entidades do setor, tende a
melhorar em conseqüência da concen-
tração da produção entre grandes
empresas, mais bem estruturadas co-
mercial e administrativamente. "Mas
torna a competição desigual e provoca
o desaparecimento das torrefadoras
menores", lembra Dagmar Cupaiolo,
presidente do Sindicafé, diretor de
Assuntos Institucionais da Abic e vice-
presidente da Fiesp. "É um processo
de seleção natural."

Nos últimos anos, as aquisições
mais significativas foram as da gaúcha
Bom Jesus, no início de 2006, pela
Melitta, e da Café Pimpinela - uma
das maiores no Estado do Rio de Ja-
neiro - pela cearense Santa Clara, em
2003. Esta última expandiu ainda mais
sua atuação no Sudeste em 2005,
quando formou uma joint venture
com a líder do mercado mineiro, a Ca-
fé 3 Corações, cuja distribuição nacio-
nal foi reforçada a partir daquele ano.

Com a compra da Bom Jesus, a
Melitta visa consolidar sua participação
na região Sul, onde lidera com 26% de
market share, segundo Isabel Tarsita-
no, diretora de marketing da compa-
nhia. Até então, a multinacional de ori-
gem alemã mantinha apenas uma uni-
dade industrial, em Avaré (SP), e Cen-
tros de Distribuição em Farroupilha
(RS), Chapecó (SC), Pinhais (PR), Ita-
pevi (SP), Avaré (SP) e Salvador (BA).
Além de abastecerem o mercado nacio-
nal, esses centros garantem as exporta-
ções para Chile, Argentina, Paraguai,
Bolívia e Uruguai.



A incorporação da empresa gaú-
cha e o consistente investimento em
marketing nos últimos três anos - au-
mento na distribuição, comunicação e
desenvolvimento de novos produtos -
levaram o faturamento da Melitta
com cafés a um crescimento de 109%.
"O setor é promissor e estamos nos
adaptando às mudanças que o merca-
do exige", diz Isabel.

Para a Sara Lee, terceira maior tor-
refadora do mundo, atrás da Kraft e
da Nestlé, o Brasil é um mercado
emergente prioritário e estratégico.
No país desde 1998, quando adquiriu
a Café do Ponto e, sucessivamente,
as marcas Seleto e Pilão, União e
Caboclo, a multinacional ameri-
cana lidera o mercado brasilei-
ro, com fatia de 22%.

No final de 2006, a empre-
sa concluiu investimentos

de R$ 90 milhões numa planta indus-
trial em Jundiaí (SP), com 35 mil
metros quadrados de área construída
e capacidade para processar 100 mil
toneladas/ano de café torrado e moí-
do. A unidade centralizou as opera-
ções das cinco marcas incorporadas
pela Sara Lee, o que proporcionou ga-
nhos de produtividade e logística à em-
presa. Considerada a maior fábrica de
café embalado a vácuo do mundo e
uma das mais modernas da compa-

nhia, por seus processos automatiza-
dos, dará suporte também ao cresci-
mento da produção, que vem subindo
acima de 5% ao ano.

Campanhas de marketing, mais
aumento da nacionalização e do con-
sumo de algumas das marcas, têm
contribuído para elevar a participação
de mercado da Sara Lee. Para José As-
prino, gerente de marketing da em-
presa, este é o maior desafio para a
indústria: mostrar ao consumidor que
há grandes diferenças entre os milha-
res de marcas de café do mercado.
"Como líderes com uma linha comple-
ta de produtos, que cobrem todas as
faixas de consumo, temos condições
de fortalecer ainda mais nossa posição
e conquistar uma parcela significativa
de novos consumidores", afirma.

Cafeterias. Faz parte da estratégia de
crescimento da Sara Lee aproveitar a
tendência de aumento do consumo de
café fora de casa, a qual tem contribuí-
do para impulsionar a demanda: a em-
presa deverá abrir este ano 30 fran-
quias da Café do Ponto, rede constituí-
da hoje de 70 estabelecimentos. "Va-
mos levar a marca para outros estados,
além de São Paulo", conta Asprino.

Segundo a pesquisa da TNT In-
terScience, 32% da população brasilei-
ra já tem o hábito de tomar café fora
de casa. O tipo expresso vem alavan-
cando o consumo: 18% dos entrevista-
dos afirmam ter tomado café expres-
so em 2006 - no ano passado eram
11%. E esses números devem crescer
ainda mais em 2007 em conseqüência
da expansão da rede de pontos-de-
venda da bebida, que já seriam mais
de 2.500 no país, e ainda de máquinas
para preparo do expresso em casa.

O ano passado, no entanto, foi



especialmente importante porque
marcou a inserção do Brasil no rol de
países consumidores de cafés finos, o
segmento que mais cresce no mundo.
Apesar dos preços, em média 3,5 ve-
zes superiores, o café gourmet vem
conquistando a preferência do consu-
midor de maior poder aquisitivo - em
2006, o consumo desse produto top
subiu de 8% para 16% na classe A e de
24% para 35% na B. "São os melhores
grãos das colheitas, com maturação
homogênea, processos de secagem,
beneficiamento, moagem e embala-
gem sob medida", explica Herszko-
wicz, da Abic, que hoje certifica 65
marcas de café gourmet, das 300 co-
mercializadas no mercado.

Atenta a essa tendência, a Nestlé
Nespresso, pioneira e líder mundial

do mercado de café premium em por-
ções individuais (cápsulas), desem-
barcou na América Latina em dezem-
bro de 2006 e inaugurou no Brasil sua
primeira Boutique Bar Nespresso do
continente, no sofisticado bairro pau-
listano dos Jardins. Até o final do ano
será aberta uma segunda loja no país,
no Rio de Janeiro.

A Nespresso foi a empresa do
grupo Nestlé que mais cresceu em
2006 - as vendas subiram 42% e a
receita atingiu 1,16 bilhão de francos
suíços, segundo a assessoria de im-
prensa da empresa. Fundada há 20
anos e com sede em Paudex, na Suíça,
a Nespresso comercializa café, máqui-
nas e utensílios em mais de 50 países
e mantém cerca de 80 "boutiques" em
todo o mundo.

Essas cafeterias especiais se
apoiam no tripé matéria-prima (grãos
crus) de alta qualidade, máquinas ex-
clusivas de filtragem e atendimento
exclusivo, por meio do Nespresso
Club, que divulga informações sobre
o universo do café, presta serviços
personalizados e realiza promoções
especiais para os clientes. O pó de
café utilizado pela Nespresso é torra-
do e moído na Suíça. São 12 blends,
acondicionados em cápsulas de alu-
mínio fechadas a vácuo, com doses
individuais e identificados pela cor. A
dose simples de um expresso custa
R$ 4,50. Desde junho, a divisão volta-
da para o mercado institucional está
fornecendo os grands crus Nes-
presso a restaurantes, hotéis e bis-
trôs de São Paulo.

Text Box
Fonte: Revista da Indústria, ano 7, n. 133, p. 34-38, out. 2007.




