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Um novo status para  
o tradicional cafezinho
A procura por produtos gourmet cresceu 21%, mas o preço recorde no  
mercado internacional dificulta a criação de uma marca Brasil forte no exterior

Por jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br

Na última década, o espresso caiu no 
gosto de muitos brasileiros, ajudando 

a consolidar o café em uma nova posição 
na preferência nacional. Segundo pesqui
sa da Associação Brasileira da Indústria do 
Café (Abic), o consumo fora de casa da be
bida cresceu nada menos que 307%, desde 
2003. Hoje quase 60% dos brasileiros di
zem ter incorporado o hábito, reforçando 
a impressão de que nunca os brasileiros 
beberam tanto café. Os números foram 
divulgados na semana passada.

Também é fato que é crescente a im
portância dada à qualidade do produ
to consumido, no ras
tro da cultura gastro
nômica em alta. O re
corde recente no mer
cado internacional da 
commodity, registrado 
em maio, reforça a sen
sação de que os brasi
leiros têm companhia 
nessa história.

Boa para os fazendeiros, a alta do ca
fé cria um problema a mais para a cons
trução de marcas com valor agrega
do, um atributo valorizado pelo brasi
leiro — quase metade dos entrevista
dos pela Abic (48%) afirmou que a marca 
de sua preferência e o prazo de validade 
são os fatores determinantes na compra.  
Assim como dificulta a concorrência no 
mercado internacional, já que o preço do 
grão representa custo para as marcas, on

de o Brasil perdeu para a Colômbia o pos
to de número 1.

Os novos hábitos de consumo, contu
do, têm encorpado o segmento dos cha
mados cafés especiais: o consumo no País 
cresceu 21,3% nessa faixa no ano passa
do, sendo que a produção respondeu por 
4% do volume produzido e entre 6% e 7% 
na receita, ou R$ 380 milhões.

O aumento da procura por sabores 
gourmet mobiliza toda a cadeia, dos in
vestimentos no campo ao aprimoramen
to dos serviços aos clientes. Entram aí as 
novas máquinas de espresso (mais popu

lares), os clubes de con
sumidores (como o da 
Nespresso) e parcerias 
como a da Philips e Sara 
Lee, dona da Pilão, que 
juntas têm anunciado 
sua máquina Senseo, de 
café coado.

“Antes, praticamen
te toda a produção de 

cafés de qualidade era exportada. Hoje, 
com o trabalho de premiação por sacas 
de melhor qualidade, aumentou a ofer
ta de bons cafés no mercado interno”, diz 
Ana Fanelli, coordenadora do setor de ca
fés especiais do supermercado paulistano 
Casa Santa Luzia.

Os prêmios aos quais a nutricionista 
se refere conferem valores em dinheiro 
e preços muito superiores, em leilão, aos 
produtos com padrão internacional de 

qualidade. São organizados por empre
sas, como a italiana Illy, órgãos governa
mentais e associações do setor cafeeiro. 
Todo esse aparato, analisa Ana, tem esti
mulado também as ações de marketing, 
a especialização de baristas e o investi
mento em pontos de venda.

O tradicional empório paulistano man
tém em seu mezanino um setor totalmente 
destinado aos cafés especiais, funcionando 
também para difundir conhecimento a res
peito do tema. Entre 13 e 25 de junho, por 
exemplo, acontecerá a sétima edição do 
evento Cafés Especiais na Casa Santa Luzia. 
Na programação, degustações de diferen
tes marcas, ofertas, exposições e até pales
tras. “Esse ambiente ajuda o consumidor a 
entender por que um quilo de determina

da marca chega a custar R$ 50, quando há 
preços a partir de R$ 7”, diz a especialista.

Prefira o gourmet ou não, o consumi
dor pode esperar para os próximos meses 
um aumento considerável no preço final 
do cafezinho — algo em torno de 15% a 
20%, segundo calcuma a indústria, ain
da assim muito abaixo da valorização do 
café arábica no mercado global. 

A disparada dos preços está relaciona
da ao aumento do preço nos mercados in
ternacionais, impulsionado pelo crescente 
consumo e produção reduzida em outros 
grandes produtores, como a Colômbia.

O novo patamar de preços e consumo 
desafia os empresários do setor. A Abic es
tima que os orçamentos anuais das tor
refadoras de maior parte em marketing e 
publicidade, em torno de R$ 60 milhões, 
já correspondam a 75% dos valores pro
gramados para infraestrutura, maquiná
rio e instalações fabris, de R$ 80 milhões.

“O café brasileiro de qualidade com
pete com os melhores do mundo, mas é 
preciso ter consistência. Não adianta en
tregar um café com poucos defeitos em 
um ano e outro fora do padrão no ano se
guinte”, diz o agrônomo Aldir Alvez Tei
xeira, dono do laboratório que avalia os 
cafés comprados pela Illy no País.

O exemplo colombiano 
Ele credita a melhora na qualidade e 

na percepção do café brasileiro ao prê
mio oferecido há 20 anos pela marca ita
liana aos melhores produtores. “A ima
gem do café brasileiro tem acompanha
do essa evolução. Éramos fornecedores 
de commodities. Hoje, já não vendemos 
mais apenas grandes volumes, mas, sim, 
qualidade”, afirma. 

Para o diretor técnico da Informa Eco
nomics FNP, José Vicente Ferraz, no en
tanto, será longo o caminho para a recu
peração da alcunha de “País do Café”, tí
tulo que ostentou sozinho até os anos 70, 
atualmente mais associado à Colômbia e 
países da América Central, como a Cos
ta Rica. Políticas equivocadas de preço 
e a falta de um plano unificado de mar
keting teriam levado o Brasil a perder o 
posto perante o mercado internacional. 

“É preciso uma estratégia de marketing 
com continuidade e coerência. Não pode 
ser algo esporádico, não estamos falando 
de uma única campanha”, opina Ferraz, 
antes de elogiar o trabalho de nossos vi
zinhos sulamericanos. “A política inter
nacional da Colômbia para o café é mui
to coerente. Em termos de marketing, eles 
nos dão um banho, pois trabalham nisso 
há quase 40 anos. Fazem road shows, pa
trocinaram equipe de Fórmula1 e até co
locaram o café colombiano em filmes de 
Hollywood”, enumera Ferraz. “Será difícil 
deslocálos da posição que conquistaram.”
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Supermercado Santa Luzia, em São Paulo: maior valor agregado das marcas é um dos requisitos valorizados pelos brasileiros

Um norueguês vale três brasileiros
Ao longo dos oito anos nos quais a 

Abic vem divulgando a sua pesquisa, 
o consumo de café cresceu em todas 
as faixas etárias. A porcentagem de 
pessoas que afirmaram tomar café 
habitualmente, na faixa dos 15 aos 19 
anos, subiu de 85% para 91%. Entre 20 
e 26 anos, passou de 83% para 90%. E, 
no segmento dos 27 aos 35 anos, pulou 
de 86% para 94%. Acima dos 35 anos, o 
índice partiu de 96% para chegar a 98%. 

Com isso, o consumo per capita 

da bebida no País atingiu seu recorde 
histórico em 2010: 4,81 quilos, o que 
equivale a quase 81 litros de café 
por pessoa ao ano, aumento de 3,5% 
ante 2009. Os números colocaram o 
Brasil à frente de Itália e França, mas 
ainda muito distante dos líderes do 
ranking. Os campeões de consumo de 
café continuam sendo os nórdicos: 
Finlândia, Noruega e Dinamarca 
mantêm um volume próximo de 13 
quilos por pessoa/ano.
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