
m setembro passado, 15
pequenos torrefadores
japoneses de cafés es-
peciais participaram de
um programa periódico

de visitas a fazendas do Alto Para-
naíba, na região do Cerrado Minei-
ro. Durante cinco dias, os visitantes,
clientes da Cerrad Coffee do Japão,
importadora na qual um grupo de
cafeicultores mineiros detém parti-
cipação, receberam explicações de-
talhadas sobre sistemas de plantio,
tipos de adubação, emprego de mé-
todos naturais de controle de pragas
para redução de uso de defensivos,
formas de colheita e cuidados am-
bientais. Também compartilharam
duas sessões de degustação para
encontrar os lotes de cafés mais

adequados à sua clientela no Japão.
Ao embarcar de volta, aproveitaram
para levar fotos das plantações e dos
proprietários das fazendas.

Fazer às vezes de olhos e ouvidos
do consumidor é uma tarefa que o
grupo de torrefadores desempenha
com naturalidade. "Ao lado do bal-
cão onde o cliente é servido, coloca-
mos sempre um cartaz com o rosto
do produtor e um resumo da histó-
ria da fazenda", diz Yukihiro Matsu-
moto, dono de uma torrefadora em
Kobe. "Mostrar que conhecemos a
procedência do café é uma maneira
de assegurar a qualidade do produ-
to que nossos clientes estão levando
para casa." Numa época em que ex-
pressões como segurança alimentar
e rastreabilidade entraram na moda,

cuidados como esses ajudam a ga-
rantir muitos ienes a mais na hora da
venda. Cem gramas de café especial
do Cerrado Mineiro importado pela
Cerrad Coffee e torrado em Kobe sai
por volta de 400 ienes (R$ 6,80), o
dobro da cotação de cafés comuns
do Brasil e de outras procedências
que costumava vender até há quatro
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anos, quando descobriu o produto
da região dos cerrados.

Yukihiro faz parte de uma estraté-
gia de comercialização que os cafei-
cultores de Minas vêm desenvolven-
do para garantir mercado e preços
atraentes a seu produto. O início foi
marcado por uma decisão arrojada.
Em 1987, um grupo de produtores

da região adquiriu 15% do capital da
Cerrad Coffee Japan, criada anos an-
tes por um grupo de investidores do
Japão que plantava café em Paracatu,
no noroeste do Estado. O objetivo era
abastecer o mercado japonês com
cafés especiais - aqueles cujas ca-
racterísticas se enquadram na escala
de classificação da Specialty Coffee

Association of America, que vai de
80 a 100 pontos (veja quadro). Na ne-
gociação, conduzida pelo Conselho
das Associações dos Cafeicultores do
Cerrado (Caccer), os japoneses foram
autorizados a usar a marca Café do
Cerrado em troca do compromisso
de buscar compradores para os cafés
produzidos na região.

Surgia, assim, a Cerrad Coffee
do Brasil, com sede na cidade de
Patrocínio, na região do Alto Pa-
ranaíba, e integrada inicialmente
por 16 cafeicultores (hoje são 20).
O capital investido foi dividido em
cotas de exportação. Cada uma de-
las dava direito a pouco mais de 6%
dos embarques destinados ao Japão.
No primeiro ano, foram exportadas
apenas 500 sacas (de 60 quilos).
Hoje, chegam a 25 mil por ano. A
maior parte com qualidade de mais
de 80 pontos. Os cafés exportados
para o Japão são vendidos em lojas
especializadas, ao lado de grãos de
países reconhecidos por sua pro-
dução de qualidade superior, como
Quênia, Guatemala e Colômbia. Ali
são torrados por especialistas para
extrair o máximo de sabor e aro-



ma. Nas cafeterias de Tóquio, uma
xícara desse tipo de bebida não sai
por menos de US$ 6. Uma parte dos
cafés, importada pela UCC, uma
das maiores torrefadoras do Japão,
é transformada em bebida gelada
vendida em lata na rede de lojas de
conveniência 7 Eleven.

O paulista Wagner Crivelenti
Ferrero, bisneto de italianos que
ajudaram a implantar os primeiros
cafezais na região de Ribeirão Pre-
to, investiu cerca de US$ 135 mil na
compra de uma cota e meia na Cer-
rad Coffee do Brasil, há 12 anos. Em
sociedade com a mãe e dois irmãos,
ele toca 250 hectares de café no mu-
nicípio de Patos de Minas. A família
possui também cafezais em outros
550 hectares espalhados pela região
da Alta Mogiana, em São Paulo, e por
outra fazenda próxima ao sul de Mi-
nas. "Nosso lema é produzir quali-

dade", diz Ferrero. "A parceria com
os japoneses foi importante para
reafirmar essa consciência." Ele foi
um dos primeiros a utilizar em larga
escala terreiros suspensos para se-
cagem de café no Brasil, sistema em
que uma tela de sombrite é estendi-
da a um metro do chão, para evitar
contaminação do solo.

Os grãos de Ferrero foram pre-
miados várias vezes nos concursos
de qualidade promovidos há 13 anos
pela italiana Illy Café, vencidos, ma-
joritariame nte, por produtores da
região dos Cerrados. Das 25 mil sa-

outros países asiáticos", diz Ferrero.
A idéia da Cerrad Coffee do

Japão surgiu de uma constatação
singela. O café, muito mais do que
a soja e outras commodities ven-
didas a toneladas, permite grande
agregação de valor desde que tra-
tado com os cuidados necessários
para convertê-lo em produto nobre.
Com essa idéia na cabeça, investido-
res japoneses, que desenvolviam um
projeto agropecuário na região de
Paracatu em meados da década de
1980, começaram a plantar café e a
investir pesadamente na qualidade
da bebida. Foram eles que introdu-
ziram no Brasil o método de cafés
despolpados em escala comercial,
à semelhança do que fazem os pro-
dutores da Colômbia e de países da
América Central. Foram pioneiros
também na disseminação de novida-
des como sistemas de irrigação para
a cafeicultura e de colheita seletiva
das cerejas no mesmo estágio de
maturação, de forma a garantir uma
qualidade homogênea dos grãos.
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