
Filho de inglês, Dennis Free-
man viveu na Califórnia, se ca-
sou com uma italiana, e decidiu
ser um empresário brasileiro.
No Itaim, em São Paulo, abriu
uma pequena padaria orgânica,
um estabelecimento de apenas
80 metros quadrados, onde deci-
diu investir em cafés especiais.
“O café gourmet caiu do céu pa-
ra mim”, diz ele ao explicar que
vende o produto “que nem
água”. Por semana, a padaria co-
mercializa cerca de 3 mil xíca-
ras de café, “bastante se você
considerar nosso tamanho”. Po-
rém, para vender tanto, Dennis
fixou o preço de cada xícara em
R$ 4,50, muito abaixo do valor
praticado pelos concorrentes da
região (uma xícara de expresso
gourmet pode custar até R$ 10).
Por enquanto, ele quer que os
clientes experimentem o produ-
to, “quando você prova um café
desses, sente a diferença e vai
querer tomar de novo”.

Parece que Dennis está certo.
Os números do mercado interno
mostram que o café especial está

caindo no gosto do brasileiro.
Em 2008, das 17 milhões de sa-
cas de café consumidas no país,
apenas 500 mil eram especiais
ou gourmet. Em 2011, das 20 mi-
lhões de sacas consumidas por
aqui, 1 milhão era especial. “O
hábito de ir a cafeterias ainda
não é popular no Brasil, mas po-
de ser difundido para a nova clas-
se média”, diz Vanúsia Nogueira,
diretora executiva da Associação
Brasileira de Cafés
Especiais (BSCA).
“Houve um au-
mento de cafete-
rias em shoppin-
gs, essa é a porta
de entrada para a
classe C”, diz.

Apesar da po-
pularização da be-
bida, os cafés especiais dificil-
mente ocuparão as prateleiras
de supermercados populares.
“A demanda interna ganhou fô-
lego há dois anos, mas café de
boa qualidade em mercado ain-
da é um desafio para o mundo to-
do”, diz Sílvia Magalhães, direto-
ra da Italian Coffee e também tri-
campeã brasileira na arte de pre-
parar cafés. Cada quilo de café

especial pode custar de R$ 30
até R$ 180, enquanto um quilo
de café popular (consumido por
80% dos brasileiros) custa em
média R$ 13, segundo levanta-
mento da Associação Brasileira
da Indústria de Café (ABIC).

O preço do café gourmet no
varejo é elevado, porque segun-
do os produtores, plantar e co-
lher no Brasil ainda é muito ca-
ro. Cerca de 50% da produção

de cafés especiais
é feita no estado
de Minas Gerais,
“os melhores são
cultivados em ter-
renos inclina-
dos”, diz Vanúsia
Nogueira. Nesses
terrenos, as plan-
tas criam raízes

mais fortes e profundas para se
sustentar, por isso absorvem
mais nutrientes e desenvolvem
frutos melhores. “A cafeicultura
de montanha tem um custo bem
maior porque ainda não temos o
equipamento adequado para es-
se tipo de colheita”, diz. “Os pro-
dutores estão sofrendo por falta
de tecnologia, até hoje a máqui-
na necessária para esse tipo de

colheita não foi desenvolvida
em nenhum lugar do mundo.”

“Para produzir um quilo de
café especial é preciso no míni-
mo de R$ 8 a mais”, diz a baris-
ta Sílvia Magalhães. A principal
diferença entre os produtos es-
peciais e os convencionais (ou
commodity, porque também é
um produto de base com cota-
ções globais) são as impurezas.
“O café commodity é produzi-
do com grãos maduros, verdes
e passados e na torrefação vai
até pedaço de pau, pedra ou mi-
lho despercebido”, diz Sílvia. Já
os cafés gourmet, possuem no
máximo 12 defeitos a cada 300
gramas, há uma seleção mais
criteriosa de grãos e apenas os
mais maduros são torrificados.

No mercado externo, o café es-
pecial brasileiro tem conquista-
do mercados. Os principais com-
pradores são Japão, Estados Uni-
dos e União Europeia. O gerente
geral da Embrapa Café, Gabriel
Bartholo, diz que “a produção
brasileira representa 15% do to-
tal produzido no mundo”. Desde
2008, a exportação do produto
gourmet quase duplicou, passan-
do dos R$ 3,5 milhões para R$ 5
milhões no ano passado. “O café
especial é a vitrine da produção
brasileira”, diz Vanúsia. “Com
produtos de maior qualidade e
valor agregado podemos cons-
truir uma imagem melhor no
mercado externo e impulsionar
inclusive o preço da commodi-
ty, como fez a Colômbia.”

Os torrefadores mundiais de
café do tipo gourmet costuma-
vam ver os grãos brasileiros co-
mo um produto de baixo custo
utilizado para completar o sabor
das variedades mais potentes
produzidas na Índia ou na Co-
lômbia. Nos últimos anos, à me-
dida que a qualidade melhorou,
o café do Brasil ganhou populari-
dade. Segundo a Associação Bra-
sileira de Cafés Especiais, em
2013 alguns grãos nacionais po-
derão ser usados para cumprir
contratos futuros, um sinal de
sua aceitação generalizada. ■

Os estoques dos Estados Unidos
e globais de milho serão mais
apertados que o esperado em
2013 e, além disso, a seca redu-
ziu a safra de trigo na Austrália,
grande exportador, segundo es-
timativas do governo norte-
americanos, estimulando au-
mentos nos preços futuros.

Foi a segunda vez em duas se-
manas que o Departamento de
Agricultura Americano (USDA)
surpreendeu com projeções mais
baixas que o esperado. Desta vez,
o USDA disse que a forte deman-
da levaria os estoques de soja e mi-
lho dos Estados Unidos aos meno-
res níveis em 17 anos para o milho
e em 8 para a soja.

Os futuros do milho na bolsa
de Chicago subiam quase 4,8%
após o relatório do USDA. A soja
ganhava 2,18% e o trigo subia
mais de 2,7%. “Os números de
estoques finais são tudo o que
importa”, disse Mike Zuzolo, da
Global Commodity Analytics.
“O centro da questão é que esta-
mos ficando com ofertas aperta-
das e isso deve estimular os usuá-
rios finais a acelerarem o ritmo
de compras de suas necessida-
des para o primeiro trimestre.”

As estimativas do USDA para
as safras de milho e soja dos Esta-
dos Unidos foram pouco acima
do que traders haviam projeta-
do, mas as estimativas de esto-
ques finais 2012/13 foram meno-
res que o previsto. ■
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Mexichem levanta US$ 1 bilhão e pretende
fazer aquisições na América do Sul e nos EUA
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É a segunda vez em duas
semanas que os números
veem piores do que o esperado

Cafégourmetbrasileiro
ganhaespaçona
concorrênciaglobal
Consumo do produto no mercado interno, com a melhora na
renda da nova classe média, dobrou nos últimos quatro anos

SAFRA AGRÍCOLA

A Mexichem, companhia química que comprou 15 companhias
nos últimos seis anos, considera adquirir duas companhias -
uma na América Latina e outra nos Estados Unidos - após levantar
US$ 1 bilhão com o lançamento de um lote de ações na bolsa.
Os nomes das empresas não foram revelados. No Brasil,
a Mexichem é dona da produtora de tubos e conexões Amanco.
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Estoques de
milho e soja
estão baixos

Um quilo de café
especial pode

custar até R$ 180,
enquanto o

normal custa
perto de R$ 13
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 25.




