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Para um brasileiro que viaja ao exterior, o valor atribuído ao café colombiano desperta uma 
certa implicância, permeada de impulsos patrióticos e rivalidades históricas.  
 
Em uma viagem recente a Colômbia, tive a oportunidade de rever o país e conhecer um pouco 
da história do café colombiano e da criação da marca Juan Valdez. Foi uma experiência 
importante olhar o país não apenas sob a luz das Farcs e do narcotráfico, mas das realizações 
de um grupo de cafeicultores que, espalhados em regiões montanhosas difíceis, 
desenvolveram um projeto ambicioso.  
 
Juan Valdez é um personagem que simboliza os cafeicultores da Colômbia. Foi criado no final 
da década de 50 para dar identidade ao café colombiano e diferenciá-lo internacionalmente. É 
uma figura simpática do cafeicultor, com um vasto chapéu, bigode, puxando uma mula com 
dois sacos de café. Assisti a vários filmes de campanhas publicitárias e foi curioso observar a 
evolução das situações e histórias do personagem acompanhando a estratégia da cooperativa.  
 
A produção colombiana de café, desde os fins do século XIX, foi assentada na pequena 
propriedade; nas quedas do preço do produto no mercado internacional. Somadas às crises 
internas, desestimulou as grandes fazendas e seu número foi declinando.  
 
A título de comparação, em 1903, 3% do café produzido no mundo era colombiano e 75% 
brasileiro. Hoje há 55 países produtores de café no mundo, mas grande parte da produção 
está concentrada no Brasil, Vietnã e Colômbia. O Brasil continua sendo o maior produtor e 
exportador e um dos países com maior consumo interno.  
 
Na Colômbia, existem cerca de 500 mil produtores de café, espalhados por 580 municípios; 
destes, 260 mil têm menos de um hectare de terra; são responsáveis por 9% da produção, 
mas também representam uma parcela significativa da mão-de-obra requerida pelas unidades 
maiores. A estratégia colombiana foi investir na qualidade e diferenciação do produto, já que 
nunca conseguiriam ser os mais eficientes, pelas dificuldades geográficas do próprio país.  
 
No final da década de 1920 criaram a Federação Nacional dos Cafeicultores Colombianos e 
unidades móveis percorriam os municípios cafeeiros para ensinar os produtores sobre técnicas 
de cultivo, benefício e comercialização do produto. O extensionismo rural presente entre os 
pequenos produtores desde a segunda metade do século XX contribuiu para isto. Em 1927 já 
haviam estabelecido sistemas de classificação e certificação.  
 
Com a criação da marca Juan Valdez e as campanhas publicitárias, o café colombiano começou 
a se diferenciar, primeiro para o consumidor norte americano e depois para o europeu. Já 
em1965, The New York Times qualificava a campanha Juan Valdez como uma das mais bem-
sucedidas do país.  
 
O desenvolvimento da marca tem sido por eles trabalhado de forma abrangente, ou seja, 
incluindo o canal de lojas, supermercados, restaurantes, hotéis, escritórios, companhias aéreas 
e na internet. Nos anos 2000, observando os novos consumidores, mais jovens e sofisticados, 
criaram a rede de lojas próprias Juan Valdez® Café.  
 
O modelo ainda é muito próximo do Starbucks, pouco se diferenciando da rede americana. 
Nisto as redes brasileiras com a Fran’s Café ou a indiana Coffee ’a day estão mais avançadas 
como modelos próprios que trazem cor local.  
 
Um dos grandes desafios do café brasileiro é a certificação regional, como região produtora de 
café demarcado. A região do Cerrado Mineiro foi a primeira região, com a produção de café de 
alta qualidade, recebendo em 2005 a denominação geográfica de café do Brasil. Os 
colombianos também têm batalhado nesta direção e a Federação Nacional dos Cafeicultores da 
Colômbia (FNC) conseguiu a primeira indicação geográfica protegida fora da União Européia 
(UE).  



 
Sair da armadilha da produção de commodities, se diferenciar no mercado internacional é um 
objetivo ambicioso, que os colombianos enfrentaram com coragem há mais de 60 anos. A 
missão da Procafenol é a esse respeito significativa: melhorar as condições do cafeicultor 
colombiano, oferecendo aos consumidores de café do mundo experiência dos produtos Juan 
Valdez em todas as ocasiões.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 jun. 2008, Opinião, p. A3. 
 


