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O prazer de degustar uma xícara de café gourmet. Esta é a principal razão pela qual os mais 
renomados "chefs" de cozinha do Brasil se interessam em assinar uma marca de café especial. 
Olivier Anquier foi o pioneiro no País, com o lançamento de uma griffe em abril de 2000. Agora, 
personalidades do quilate de Emmanuel Bassoleil, Alessandro Segato e Téo Medeiros imprimem 
seus logotipos em cafés cuidadosamante selecionados, cultivados e torrados com excelência. Há 
um ano neste negócio, o "chef" de cozinha Emmanuel Bassoleil escolheu a Café Toledo para torrar 
seu produto. "Provei alguns "blends" e escolhi o que achei mais adequado para encerrar uma 
refeição", diz.  
 
Assim como nos vinhos, os cafés gourmets possuem fortes características de aroma, sabor, corpo 
e "after-taste" (sabor que permanece na boca após a degustação do café). Esses elementos vêm 
sendo cada vez mais divulgados por produtores e torrefadoras de café e são bastante apreciados 
pelo público em geral.  
 
"A idéia de um ‘chef’ assinar uma marca de café serve de referência de exclusividade para o 
produto, o que o enobrece", avalia Nathan Herszkcwicz, presidente da Associação Brasileira da 
Industria de Café (Abic). A iniciativa, diz ele, imprime ao café personalidades diferentes conforme 
o paladar dos chefs dos restaurantes.  
 
Atualmente são comercializadas no Brasil cerca de 100 marcas de cafés gourmet. Há três anos 
este segmento praticamente não existia. A produção se refere a 2,5% do que o País consome, ou 
seja, 300 mil sacas de café por ano, e tem potencial para ser triplicada nos próximos três anos.  
 
Mercado em expansão  
 
O crescimento do consumo está sustentado, entre outros fatores, pelo "cafezinho" servido em 
cafeterias, bares e restaurantes. E a idéia dos chefs de cozinha é aproveitar justamente um 
espaço que já lhes é familiar para vender seu produto. Bassoleil comercializa seu café em três 
diferentes versões grão, pó e sachet (para expresso). As vendas estão sendo direcionadas à 
restaurantes e também para o varejo, em produtos de um quilo, 500 gramas e caixa com vinte 
sachês. "Também temos planos de exportar", afirma.  
 
Alessandro Segato, "chef" de cozinha dos restaurantes La Risotteria e Empório Segato, em São 
Paulo e em Campos de Jordão (SP), tem marca própria de café desde de agosto 2002. "Assino 
meu próprio café para atender aos clientes. Após ingerido, o sabor do café permanece por 
minutos na boca. Se o blend for bom o cliente lembra do chef mesmo fora do restaurante", avalia 
Segato, que assina café produzido pela Ipanema Coffee. Os planos do chef também incluem as 
vendas no segmento varejista e a exportação.  
 
Nos próximos trinta dias um novo produto deve chegar ao mercado. Trata-se do café Teo 
Medeiros, assinado pelo "chef" de cozinha de Campinas (SP). "Já definimos o logotipo e estamos 
na fase da escolha do blend", diz Medeiros. A idéia do "chef" é explorar inicialmente os 
restaurantes, "o que não nos impede de experimentar o varejo. Neste caso, os planos são de 
vender para casas elitizadas com o supermercado Pão de Açúcar e Casa Santa Luzia", afirma.  
 
Contrato encerrado  
 
Primeiro "chef" de cozinha a assinar marca própria de café com a Cooperativa Regional dos 
cafeicultoras de Guaxupé (Cooxupé), Olivier Anquier não renovou o contrato vencido em abril 
deste ano.  
"Vamos abrir um novo espaço em São Paulo, onde será oferecida uma nova marca de café, 
avalizada pelo Olivier", diz Lucia Maggioli, assessora de Anquier. A Cooxupé - que conta com 9 mil 



produtores - pretende investir em marcas próprias e intensificar a divulgação dos cafés Prima 
Qualitá, Mister Coffee e Evoluto, que comercializa em Minas Gerais e São Paulo. "Nossa proposta é 
manter a produção em 120 mil quilos por mês e manter a excelência no mercado regional", diz 
Lúcio Dias, gerente da mineira Cooxupé.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 jun. 2003. 


