
Os cafeicultores colombia-
nos estão sentindo um
gosto amargo este ano.

Primeiro 'foi uma caricatura
publicada em janeiro nos
principais jornais dos Estados
Unidos que os relacionava ao
crime organizado. Depois, o
duro inverno que continua
afetando as principais regiões
produtoras do grão. E, para
completar, a dificuldade de
financiamento devido às altas
taxas de juros.

E os problemas não vem
apenas do lado da produção.
Um estudo recente revela que a
Colômbia não está consumindo
em quantidade compatível à
qualidade de produtor mun-
dial. Em 2008 os colombianos
tomaram uma média diária
de 2,9 xícaras, cifra similar
à registrada em 1994 e muito
menor que a de 2007, quando o
consumo chegava a 3,4 xícaras
por pessoa.

O mais complexo de tudo,
porém, é que ainda não há si-
nal positivo sobre a proposta
lançada no fim de novembro
por Gabriel Silva, gerente da
Federação Nacional de Cafetei-
ros (Federacafé), de comprar,
junto a outros produtores como
Brasil e Costa Rica, entre 6% e
7% das ações de uma das mais
famosas redes de lojas de café,
a Starbucks. A estratégia visa
garantir o fornecimento de café
desses países à rede.

Apesar das primeiras nega-
tivas da rede norte-americana,
Silva confirmou que o interesse

pela Starbucks continua, pois
"um dos temas que mais nos
preocupa como representantes
de um país produtor de café de
altíssima qualidade é a tendên-
cia de alguns atores da indústria
de minimizar a importância
da origem do grão frente aos
consumidores". E admite que o
café está imerso na "armadilha
das commodities", e que o valor
agregado derivado da qualidade
inerente do grão colombiano
é depreciado.

A Starbucks concentra seu
modelo de negócio na oferta
de cafés de alta qualidade no
mercado norteamericano e
contribuiu para expandi-los
em outros mercados. "Além
disso, conta com uma ampla
rede de distribuição, que, unida
às marcas Juan Valdez e Café
de Colômbia, pode traduzir-se
em oportunidades de negócio
muito interessantes", diz o
dirigente.

Para Silva, são óbvias as
sinergias que podem resultar
desta compra. Por isso, mesmo
que prudente sobre o montante
e formas de alavancagem da
compra dos títulos, insiste que
seguirão explorando a possibi-
lidade de adquirir uma partici-
pação acionária na companhia,
com sede em Seattle.

Enquanto isso, a Federacafé
planeja desacelerar a abertura
de novas lojas Juan Valdez
tanto no mercado local quanto
nos EUA. Neste último, vão se
concentrar nos supermercados.
Já na Espanha "faremos uma

análise cuidadosa, revisando
cada uma das lojas abertas no
ano passado", diz Silva.

Para Sérgio Clavijo, presi-
dente da Associação Nacional
de Instituições Financeiras
(Anif), esse freio é um bom
sinal, pois em meio ao re-
planejamento dos negócios
de concorrentes, incluindo a
Starbucks, considera-se que
as lojas Juan Valdez não po-
deriam continuar crescendo ao
ritmo de 98% ao ano, como o
registrado durante 2005-2008.
"A ampliação de sua rede de
lojas deve ser feita cuidando da
rentabilidade marginal, e sua
estratégia de posicionamento
em cafés premium agora, é mais
exigente, dada a alta elasticida-
de do preço da demanda que a
Starbucks tem experimentado",
diz Clavijo.

Depois de vários anos de
crescimento acelerado, agora

a organização se concentra em
otimizar a operação dos 170
pontos e consolidar a situação
financeira da Procafecol.

Mas nem tudo será cautela.
Os cafeicultores estão olhando
com mais atenção para países
como Equador e Chile, onde
continuam com o progra-
ma de expansão planejado.
Por enquanto, a marca Juan
Valdez no Equador tem tido
boa recepção, com seis lojas
abertas nos últimos meses do
ano passado. Segundo Silva,
as projeções de vendas foram
ultrapassadas, motivo pelo qual
continuarão com as aberturas
estabelecidas dentro do plano
de negócios para o país.

A pergunta que fica é: os
colombianos conseguirão con-
cretizar a aliança com a Star-
bucks e romper o mito Davi x
Golias do café? Nos próximos
meses virá a resposta. •
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