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Diante de um mercado que fatura R$ 50 milhões/ano e tem potencial para a produção de 10 
milhões de unidades, o café em sachê abre espaço para uma nova modalidade até agora inédita: 
a do grão orgânico com apelo gourmet. Quem vislumbrou a oportunidade foi a Cia Orgânica de 
Café , localizada em São Paulo, que lançou o produto há um mês. O café em sachê orgânico 
gourmet chega para atender tanto ao mercado interno como o externo.  
 
Segundo o sócio-diretor da empresa, Paulo Vilela, a produção atual é de 50 mil unidades/mês, 
mas ele espera ampliar esse volume com a participação em feiras como a Pronatura.  
 
O café é preparado com grãos 100% arábica tipo 2, ou seja, suave e sem defeitos no grão.  
 
“Não fazemos sachês aromatizados para não comprometer o selo de orgânico. Somos muito 
puristas nesse sentido.”  
 
O preço do produto é mais elevado em relação ao dos sachês comuns porque demanda custos 
superiores. Enquanto os ‘comuns’ custam entre R$ 15 e R$ 20 a caixa com 50 unidades, o 
orgânico gourmet tem preços de R$ 17 a 20, a caixa com 20 unidades. Os principais 
consumidores desse produto são os restaurantes, bancos e escritórios.  
 
A Cia Orgânica de Café espera embarcar os sachês para a Europa e já está em entendimentos 
com países como Holanda, Inglaterra e Luxemburgo, para os quais já embarca 1 tonelada/mês de 
café orgânico em grão torrado.  
 
Concorrência  
 
O Café Floresta , de Santos (SP) foi o pioneiro no lançamento do café em sachê no País. Segundo 
o sócio-proprietário da empresa, Paulo Fernandes Filho, o crescimento anual, desde seu 
lançamento, em 1996, é de 12%.  
 
“Nossa produção atual é de 300 mil doses/mês. É um mercado em crescimento, mas ainda 
enfocado nas classes sociais mais elevadas.” Para crescer, a empresa importou máquinas de café 
expresso em sachê e empresta na forma de comodato para escritórios, consultórios médicos e 
restaurantes que comprem no mínimo 500 doses mensais.  
 
A Flow Pack , localizada na capital paulista, é a líder de mercado no segmento. A produção 
cresceu 60% do ano passado até agora. A expectativa é fechar o ano com uma produção de 800 
mil unidades/mês. Segundo o gerente de marketing da empresa, Dilson de Assis, o faturamento 
da empresa também aumentou para R$ 330 mil/mês, ou seja, um incremento de 50%.  
 
Segundo Assis, a empresa precisa ampliar a distribuição dos seus produtos, mais focados em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para que amplie a produção para 1 milhão de unidades/mês.  
 
"O avanço do sachê ocorre por conta da praticidade, higiene e individualização das doses."  
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