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“…So they’ve got to find those extra cups to fill, 

They’ve got an awful lot of coffee in Brazil” 

The Coffee Song – Frank Sinatra 

 

 

  



 
 

RESUMO 

 

O mercado cafeeiro e sua produção está intimamente ligado à história do Brasil e ao 
seu desenvolvimento, assim como do próprio crescimento do capitalismo e do 
mercado mundial de commodities. Sendo assim, também se relaciona 
significativamente aos Estados Unidos, que por muitos anos, foi o maior consumidor 
de cafés do mundo, desde a Festa do Chá de Boston, quando o país cortou relações 
com os fornecedores de chá Ingleses. Hoje os EUA só consomem e importam 
menos café que a União Europeia. Este trabalho analisa as questões 
mercadológicas, de produção, e históricas envolvendo Brasil e Estados Unidos, 
relacionando-as ao contexto global. E tem como objetivo estudar as potencialidades 
do consumo de café brasileiro nos Estados Unidos por meio de pesquisa 
bibliográfica e dados de produção e mercado. Atualmente os norte-americanos 
consomem e importam mais cafés colombianos do que brasileiros, mas o Brasil 
ainda é um fornecedor importante ao país. O Brasil produz cafés arábica e robusta 
que suprem o mercado americano em suas diferentes necessidades de consumo. Já 
os Estados Unidos são, presentemente, os principais compradores internacionais de 
cafés diferenciados e industrializados brasileiros. Inclusive, os estadunidenses têm 
exportado cada vez menos café industrializado, importando-o cada vez mais. Isto se 
deve ao seu consumo, também crescente, de café torrado e moído. Com políticas de 
mercado liberais, os americanos têm as fronteiras abertas aos produtos do café 
brasileiros. Desta forma, conclui-se que o Brasil, com suas características naturais e 
industriais, tem competência e potencial para ocupar o espaço de novas 
oportunidades e tendências de consumo americanas. Além disso, os altos padrões 
do café brasileiro correspondem às exigências do mercado mundial por cafés mais 
sustentáveis. 
 
 

PALAVRAS – CHAVE: comercialização, produção de café, importação, exportação. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The coffee market and its production are closely bounded to Brazil’s history and 

progress, like it is to the capitalism evolution and the global commodities market. In 

this way, it is also significantly related to the United States, which, for many years, 

has been the biggest consumer of coffee in the whole world, beginning after The 

Boston Tea Party, when the US cut relations with its English suppliers. Today the US 

only consumes and imports less coffee than the European Union. Thereby, this 

paper analyses market, production, and historical matters involving Brazil and the 

United States, linking them to the world’s context. Consequently, the purpose of this 

work is to study the strengths of Brazilian coffee consumption in the United States 

through bibliographic research and market and production data. Nowadays, 

Americans consume and import more Colombian coffees than Brazilians do, but 

Brazil is still an important supplier to the US. With wide territory and climate 

variability, Brazil products Arabica (Coffea arabica) and Robusta (Coffea 

cannephora) coffees that supply the American market and its diverse consumption 

demands. The Brazilian government’s investments in research and rural 

development result in an increasing number of specialty and valued national coffees. 

Additionally, with its strong domestic consumption, Brazil has considerably developed 

its coffee industry since 20th century. The Brazilian national enterprises have 

difficulties exporting their industrialized coffee, in a background of strong domestic 

competition and mostly composed by small companies. Still, the United States is, 

presently, the principal international buyer of Brazilian industrialized coffee. And 

more, the US has exported each day less industrialized coffee and it has imported 

this kind of coffee each time more. Due to the American’s increasing consumption of 

industrialized coffee. With liberal politics, the Americans have opened frontiers to the 

coffee products from Brazil. It may therefore be concluded that Brazil and its natural 

and industrial features, has the potential and the expertise to occupy this space of 

new American opportunities and consumption. Furthermore, the high standard of 

Brazilian coffee fulfills the world’s market demands for more sustainable coffees.  

 

KEY WORDS: commerce, coffee production, importation, exportation 
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1. INTRODUÇÃO 

A planta de café é originária do continente africano, na região da Etiópia, e 

ainda hoje faz parte da vegetação natural. A Arábia foi a responsável pela 

propagação da cultura do café. Da Arábia, o café foi para o Egito, e no século XVI 

chegou a Turquia. Ainda no século XVI, na Pérsia, os primeiros grãos de café foram 

torrados para se transformar na bebida que hoje conhecemos (CARVALHO, 2017; 

SHIE, 2018). 

As mudas de café chegaram ao Brasil em 1727 na cidade de Belém, no 

Estado do Pará, sendo levadas para o Maranhão, e posteriormente para a Bahia em 

1770. Em 1774 as sementes de café chegaram ao Rio de Janeiro, sendo 

posteriormente propagadas para os demais estados: Paraná, Minas Gerais, São 

Paulo e Espírito Santo (CARVALHO, 2017; SHIE, 2018). 

Atualmente o Brasil é o principal produtor e exportador de café verde no 

mundo, competindo com países como Vietnã e Colômbia, produtores de café 

robusta e arábica, respectivamente. Além disso, o Brasil possui forte indústria de 

transformação do produto, assim como Alemanha e Itália, a fim de atender 

majoritariamente seu alto consumo interno. Portanto, o país produz o suficiente para 

atender a demanda interna e externa. Entretanto, encontra-se em uma situação mais 

complexa quando comparado aos seus concorrentes de mercado. Pois o Brasil atua 

fortemente em diferentes setores da cadeia, que muitas vezes disputam entre si por 

matéria prima, e em conflitantes políticas procurando atender seus mercados 

específicos (CECAFÉ, 2021; CONCEIÇÃO, 2019; FGV, 2019). 

Na virada do século XX o mercado mundial de café se modificou. Desta 

forma, o setor cafeeiro brasileiro tem investido em agregação de valor e tecnologia 

para se manter competitivo ao logo de toda a cadeia produtiva, da produção à 

comercialização final do café (CONCEIÇÃO, 2019). 

Os Estados Unidos sempre consumiram café brasileiro. Mas seu público tem 

maior aceitação pelo café colombiano, com processamento lavado e fermentado, 

gerando um grão com aromas e sabores mais suaves. Consequentemente, os 

americanos têm importado mais cafés colombianos que brasileiros. Ainda assim, o 

Brasil é um dos seus mais importantes fornecedores de café aos americanos e os 

EUA, junto à Alemanha, são os maiores compradores de café verde brasileiro. O 

mercado estadunidense e global está cada vez mais consciente sobre questões de 
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qualidade da bebida e questões de sustentabilidade para a sua produção, tornando-

se cada dia mais exigente com os produtos do café consumidos (AGUIAR, 2021; 

BOAVENTURA et al, 2017). 

Os últimos anos foram especialmente desafiadores em escala global, em 

razão da pandemia do Covid-19. Desta forma, todo o mercado mundial foi afetado, 

inclusive o do café. Da plantação, até às grandes franquias de café americanas, 

diversos impactos ocorreram. As medidas sanitárias e de distanciamento social 

exigidas geraram consequências como: movimentos mais imprevisíveis do mercado 

de commodities e das taxas cambiais, aumento no preço dos insumos, dificuldades 

de execução da colheita e seu escoamento, maior burocracia para o despacho de 

lotes de café nos portos, ausência de público nas cafeterias, dentre outros. Além 

disso, foi visível o movimento de aumento de consumo de café domiciliar 

(FERRARESSO, 2020; KOEHLER, 2020; HERON, 2021). 

Tendo em vista a conquista de novos seguimentos de mercado, e a grande 

variedade dos produtos do café brasileiro, têm sido observadas diferentes 

possibilidades de comercialização, principalmente nos Estados Unidos. Sendo 

assim, se faz necessária a realização de um estudo, por meio de um levantamento 

bibliográfico, e analisando dados de produção, exportação, importação e consumo 

de cafés, que possibilitem discutir e caracterizar o comércio internacional, e em 

especial o estadunidense.  

Desta forma, este trabalho tem como objetivo estudar as potencialidades de 

consumo de café brasileiro nos Estados Unidos. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi estudar as potencialidades do consumo de café 

brasileiro nos Estados Unidos. 

Para tanto, se propõe a estudar especificamente: 

 Os recortes histórico e contemporâneo do café com enfoque nos 

Estados Unidos e Brasil; 

 Panorama da produção, mercado, consumo e processamento mundial 

do café; 

 Panorama da produção, consumo e processamento de café no Brasil, 

considerando a produção de café arábica e robusta; 

 Panorama da produção, consumo e processamento de café nos Estados 

Unidos, e o perfil do consumidor americano; 

 A análise de mercado e a inserção do café brasileiro nos Estados 

Unidos. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. HISTÓRIA DO CAFÉ DA ÁFRICA ÀS AMÉRICAS 

 

A história do descobrimento do café e sua trajetória tem diversas versões e 

diferentes recortes possíveis. A Lenda de Kaldi é a mais difundida e tem como 

mensagem principal a descoberta do efeito estimulante da fruta em seus animais por 

um pastor de cabras etíope. Nas florestas de alta altitude da Etiópia, região nordeste 

da África de clima árido-tropical, ainda podem ser encontradas plantas de café 

arábica selvagem. Mastigar os frutos colhidos na região de Kaffa ou então conservá-

los em banha se tornou assim uma prática comum entre as tribos que habitavam a 

região na época (SETEC, 2005). 

Não se sabe ao certo como o grão cruzou o Mar Vermelho, mas foi do Iêmen 

que o café se espalhou por todo o mundo árabe no século XIV. Antes com seus 

frutos consumidos in natura, com suas folhas em infusão ou em forma de suco 

fermentado. Quando chega à Península Arábica o café já se aproxima da bebida 

conhecida hoje, produzida então com os grãos de frutos cereja tostados fervidos em 

água. Seu consumo é relacionado aos monges sufis e dervixes que consumiam a 

bebida em rituais de rezas e vigílias noturnas, sendo, portanto, considerados os 

difusores da bebida por todo o mundo árabe. Eles transportavam os grãos em suas 

caravanas de peregrinação, com fins religiosos e comerciais. É comum que a 

descrição do primeiro contato com a planta seja para fins medicinais, sendo citada 

como uma droga para reanimar os ânimos nos primeiros relatos feitos por médicos 

árabes, turcos e europeus, cada qual em seu tempo de descoberta do café 

(WEINBERG & BEALER, 2002). 

Sendo assim, o hábito de tomar café foi associado à cultura árabe-islâmica, 

em consonância à condenação do Alcorão às bebidas alcoólicas. O consumo de 

café por filósofos sufis em suas práticas de exercícios espirituais foi extrapolado com 

o tempo ao seu uso em rotinas de socialização. E mais tarde foram enraizadas com 

a abertura dos primeiros “cafés”. Estes estabelecimentos eram frequentados por 

pensadores, artistas e poetas da época. Muitas vezes eles também serviam bebidas 

alcoólicas para seu público não-mulçumano e eram muito comuns no Cairo e em 

Meca (MOTTA SOBRINHO, 1978). 
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Uma vez que o Sultanato Mameluco do Cairo fazia parte do Império Otomano 

durante o século XV, os turcos aprenderam a beber café com os egípcios. Nessa 

época a bebida já era produzida com grãos torrados e moídos. Dessa forma, o 

Mediterrâneo Oriental, sob influência Constantinopla, começou a se abastecer de 

café no Iêmen (THURSTON et al, 2013). 

Com visão do potencial comercial desta cultura, os banianos, casta de 

comerciantes hindu, financiaram a ampliação de plantações de café por 

camponeses de montanha no Iêmen no século XVI. Seu domínio, junto aos árabes, 

da economia mercantilista transformou Moca no maior porto exportador de café do 

mundo na época, abastecendo o mundo mulçumano: Golfo da Pérsia, Mar Arábico e 

Oceano Índico. No entanto, era o porto iemenita de Hodeidah (Al Hudaydah), situado 

mais ao norte do Mar Vermelho, que abastecia o Império Otomano (THURSTON et 

al, 2013). 

Para deter o controle sobre a produção dessa nova “especiaria”, até as 

primeiras décadas do século XVII todos os grãos que deixavam a Arábia tinham 

seus pergaminhos retirados. Desta forma a germinação da semente é praticamente 

impossibilitada, garantindo a soberania de produção aos árabes. Nas décadas 

seguintes, as outras nações que conseguiram mudas e implantaram a cultura do 

café adotaram o mesmo cuidado com seu produto (MARTINS, 2008). 

O resto do território europeu só foi conhecer o café na metade do século 

seguinte (XVIII) e sua popularidade cresceu após começar a ser vendido na 

Inglaterra, no que hoje conhecemos como as coffee houses. Na volta de suas 

expedições às Índias Orientais, os comerciantes europeus, a partir do século XVIII, 

começaram a se abastecer também de café além das já tradicionais especiarias. A 

alta do consumo europeu, devido a recente popularidade da bebida, foi fator decisivo 

para a propagação da cultura do café nas Colônias e no “Novo Mundo”. Só o 

produto comercializado e produzido em Moca não conseguia mais suprir a demanda 

do mercado. As novas plantações, além da substituição do consumo de café pelo 

chá no mundo árabe, geraram o declínio da cidade como maior potência produtora e 

exportadora de café (WEINBERG & BEALER, 2002). 

Os holandeses se tornaram os maiores escoadores de café ainda durante o 

século dezessete, tendo Amsterdã como o porto central de distribuição do produto 

por toda a Europa. Pelos motivos citados anteriormente, foram também os 

holandeses que primeiramente, após em 1616 estudar e adaptar mudas de cafeeiro 
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ao Jardim Botânico de Amsterdã, implantaram mudas advindas de Moca em suas 

colônias. Por conta do clima a cultura foi estabelecida com sucesso em Java 

(Indonésia) e em seguida em Ceilão (Sri Lanka), que posteriormente seria 

conquistada pelos ingleses, além das Colônias Insulares. É durante o século XVIII 

que ocorre a virada quando, em 1721, noventa por cento dos grãos encontrados em 

Amsterdã eram de Moca. Em um curto período de cinco anos, essa mesma fatia do 

mercado seria de grãos de Java. Ao fim deste século o consumo de café já seria 

muito difundido e popular inclusive nas camadas mais pobres da população, 

consequência da queda do preço pela sua adaptação nas colônias (MARTINS, 

2008). 

A chegada do café às Américas, contudo, se deve à França, que implantou a 

cultura na Colônia das Antilhas, Caribe, que viria a ser o maior exportador do globo 

ao fim daquele século. Também seria implantado na Colônia da Guiana, no atual 

Suriname, de onde seria transportado posteriormente ao Brasil (MOTTA 

SOBRINHO, 1978). 

Quando ocorre a guerra civil no atual Estado do Haiti, a destruição dos 

campos torna o Ceilão maior exportador do grão em meados do século XIX. Essa 

soberania durou por nove anos, quando suas plantações sofreram um surto de 

ferrugem que se alastrava até o Oeste da África. Território este que passaria então a 

produzir café robusta, original da região, e o Ceilão especificamente adotaria a 

produção de chá (THURSTON et al, 2013). O continente americano então, ao fim do 

século XIX, se torna protagonista do mercado do café. Esse cenário permanece até 

hoje: a América Latina como maior produtor e a América do Norte e Europa como 

maiores importadores de café no mundo. 

 

3.2. HISTÓRIA DO CAFÉ NAS AMÉRICAS 

 

A partir do século XVIII as Américas foram palco dos maiores eventos que 

influenciaram o mercado mundial de café. E a dinâmica entre os Estados Unidos e 

Brasil durante os séculos XVIII e XIX, que será elucidada nesta seção, evidenciam a 

formação de estruturas comerciais ainda presentes no mercado desta commodity. 

Em 1727 ocorreu a chegada oficial do café ao Brasil, pelas mãos de 

Francisco de Mello Palheta. Este agente oficial do governo, em expedição às 

Colônias Francesas da Guiana, tinha a missão de reconhecimento militar das 
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fronteiras. Mas também tinha a missão não-oficial, prescrita também pelo 

governador do Maranhão e Grão-Pará, de extraviar sementes de café para o Brasil 

(SETEC, 2005). 

Com o sucesso da expedição, se daria o início da cultura no Norte e 

Nordeste. Pequenas plantações de baixo rendimento advindas das sementes de 

café arábica que foram distribuídas aos membros do Senado. Durante o século XVIII 

a Bahia teria uma produção comercial modesta, mas até a chegada da cultura ao 

Sudeste o mercado do café era insignificante nacionalmente (MARTINS, 2008). 

O grão se disseminou gradual e modestamente aos estados à sul. Mas na 

década de 1760, com sinais de declínio e esgotamento das jazidas de ouro, que era 

a base da economia nacional na época, esse processo de disseminação foi 

acelerado. O chanceler Castelo Branco pede a propagação da planta no Rio de 

Janeiro, e distribui mudas para membros da igreja, aristocratas e fazendeiros da elite 

carioca. Essas plantações pioneiras no estado seriam responsáveis pela formação 

de mudas para o resto do país. Na década seguinte, o vice-rei seria ainda mais 

insistente com a propagação da cultura, distribuindo sementes à fazendeiros 

influentes e donos de engenho de toda a região fluminense (MARTINS, 2008). 

Enquanto isso, em 1773 nos Estados Unidos, estaria acontecendo a revolta 

reconhecida como a Festa do Chá de Boston. Ela marcaria a quebra das relações 

de dependência comercial da colônia com a Inglaterra e o começo da Guerra Civil 

Americana. Conseguinte, o incentivo ao consumo de café como substituto à bebida 

inglesa começa: o país passa a importar o café das colônias britânicas e francesas 

no Caribe (THURSTON et al, 2013). 

Em 1791, a Revolta de São Domingos resulta na abolição da escravidão no 

Haiti. Os danos causados pelo conflito às plantações, e a impossibilidade de 

concorrência com os estados escravistas, resultaram na busca de novos 

abastecedores de café pelo mercado estadunidense. Sua alta demanda por novos 

fornecedores incentivou a disseminação de cafezais movidos a mão de obra escrava 

no Brasil. De forma incongruente com os valores do novo Estado americano, pois os 

Estados Unidos eram abolicionistas (THURSTON et al, 2013). 

Com a queda do mercado do ouro e do açúcar, o café se popularizou no 

sudeste brasileiro. Partindo da capital carioca, o café se espalhou da Baixada e da 

porção fluminense do Vale do Paraíba à porção paulista do vale e à Zona da Mata 

mineira. Seguindo a virada do século, a desobstrução comercial do Brasil após a 
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vinda da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro (1808), com a abertura dos portos para 

os navios estrangeiros, facilitou o escoamento do produto pela capital e Santos. 

Junto aos fatores externos supracitados, a partir de 1800 houve um crescimento 

exponencial nas exportações brasileiras de café. Em clima propício então, em 1822, 

com apoio dos fazendeiros de São Paulo, Dom Pedro I declara a Independência do 

Brasil e depois adota o ramo de café como parte do brasão de armas do Império 

(MARTINS, 2008). 

A seguir, em 1830 o café assumiu o primeiro lugar na balança comercial 

nacional e, em 1850, o Brasil já produziria metade do café do mundo. Neste ano, 2 

anos antes da proibição do tráfico negreiro, 60.000 pessoas foram desembarcadas 

como escravos nas costas brasileiras. Desta forma alcançando o pico da entrada do 

contrabando de pessoas cativas ao Brasil. A abolição da escravidão, no entanto, só 

aconteceria em 1888, com a Lei Área, com muita resistência dos cafeicultores 

(MOTTA SOBRINHO, 1978). 

Com pressões do movimento abolicionista, São Paulo se tornou o maior 

produtor de café da colônia em 1860. Para tanto, este foi o primeiro estado a ter 

trabalhadores assalariados nos cafezais nesta mesma década. Sendo eles colonos 

imigrantes italianos, portugueses, alemães, suíços e belgas (MOTTA SOBRINHO, 

1978).  

Nesta época, o transporte das cargas ainda era feito através de lombos de 

animais de carga pelo Vale do Paraíba através da serra até Paraty. De lá, um vapor 

transportava a carga para os portos do Rio de Janeiro. Seria só em 1877, que a 

estrada de ferro São Paulo-Rio de Janeiro estaria completa, permitindo então maior 

conexão entre o principal produtor e maior centro financeiro do país (MOTTA 

SOBRINHO, 1978;BELTRÃO, [200-?]). 

Também na metade do século XIX a cafeicultura em Minas Gerais floresce e 

se torna a principal atividade da província, com a exploração da “terra roxa”. Esta 

região se ligava a capital por rios no trajeto conhecido como Mogi-Guaçu (MARTINS, 

2008). 

Com a criação das ferrovias o mercado de café ficou muito mais integrado e 

evoluiu. Com os fazendeiros podendo ir à cidade negociar acordos ou então, mais 

comumente, utilizando comissários nas ações de venda para com os exportadores. 

Neste momento surgiram também cargos e funções como: classificar os cafés, 

receber as remessas, entrar em contato com os corretores das exportadoras, formar 
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lotes de venda, dentre outras. Neste momento, empresas de capital estrangeiro 

passam a agir, exportando o café e importando itens manufaturados para os 

senhores do café. Financiando expansão de cafezais, ofertando empréstimos aos 

cafeicultores e operando compras até antes da colheita (MARTINS, 2008; 

BELTRÃO, [200-?]. Como expõem Faleiros e Tosi (2019), as casas comissárias e os 

grandes exportadores tinham influência sobre a reputação dos produtores 

brasileiros, numa disputa de qualidade que envolvia o governo com esforços de 

propaganda, difusão técnica, lobby e pesquisa científica. 

Neste mercado integrado é criado o Convênio de Taubaté em 1906, após a 

Proclamação da República (1889). A instituição era formada pelos estados 

produtores com intuito de proteger os preços da commodity, após superprodução no 

mesmo ano. O Convênio se transformaria futuramente como no Instituto do Café, 

desta vez regido pelo governo. A intensão inicial era lidar com a bienalidade do café, 

crescendo os estoques na época de produção e os esvaziando e suprindo a 

demanda externa em épocas de escassez. A Primeira Guerra Mundial (1914), 

incentiva o controle brasileiro de preços em função da queda de demanda na 

Europa. Estes fatos, junto a geada de 1918, resultam no aumento nos preços do 

café. E esta valorização do produto, incentivou países localizados entre os dos 

trópicos a produzir o grão, ameaçando a soberania brasileira no mercado do café 

(MARTINS, 2008; BELTRÃO, [200-?]; FALEIROS & TOSI, 2019). 

Esse movimento se intensifica com ação do Instituto do Café, gerando alta 

nos preços em 1920, incentivava a expansão do cultivo e em consequência a 

superprodução e sua acumulação em estoques. O governo neste decênio faz 

acordos internacionais utilizando seus estoques como garantia e toma medidas 

como proibição de exportação de cafés de baixa qualidade, proibição de expansão 

de lavouras e cobrança de impostos de importação (BELTRÃO, [200-?]; MOTTA 

SOBRINHO, 1978). 

Em 1929 ocorre a grande depressão dos Estados Unidos, a quebra da bolsa 

de Nova York. A importação nos EUA cairia 56% em relação ao triênio anterior. O 

preço internacional do café cairia 60% com a superoferta e o preço nacional 40%. 

De 1931 a 1944 o governo brasileiro compraria e destruiria mais de 80 milhões de 

sacas de café com objetivo de manter os preços e erradicaria pés de café. Este 

montante seria equivalente a 3 anos de consumo mundial na época. Em 

contrapartida, a dificuldade de importação do Brasil cria clima favorável a 
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industrialização do país, crescendo sua produção industrial em 50% apesar da 

depressão (BELTRÃO,[200-?]). 

Em 1941 os Estados Unidos entram na segunda guerra mundial. E, junto ao 

fechamento do mercado europeu para o café, os preços tiveram baixa histórica. Isto 

resultou na união dos países produtores americanos no Acordo Internacional do 

Café, com objetivo de se unir contra as grandes flutuações de preço do mercado. Na 

época da Primeira Guerra o Brasil possuía 70% do mercado e assim tomava as 

próprias decisões para controle de preços e ofertas. Mas durante a Segunda Guerra 

o cenário era diferente, por resultado de sua própria política de manutenção de 

preços o Brasil incentivou a entrada de mais países produtores no mercado.  E 

então dependeu deles e dos países compradores para controle de preços nos anos 

40, quando tinha então participação menor, de 50% do mercado. Nesta época os 

Estados Unidos se destacavam com 70% do mercado consumidor (BELTRÃO, [200-

?]; FALEIROS & TOSI, 2019). 

Em meados de 1960 ocorreria e expansão de produção do café robusta e sua 

exploração. Ele foi introduzido primeiramente no Espírito Santo e com o sucesso da 

lavoura se espalhou para o Norte do estado. Em seguida foi incentivado seu cultivo 

na Rondônia e Bahia, por suas condições mesológicas favoráveis ao plantio. O 

movimento em direção ao Cerrado também é atribuído a expansão agrícola, 

resultante da ampliação e diversificação da pauta de exportação do país (FONSECA 

et al, 2000; IBGE, 2016). 

A partir daí o mercado continuou mais equilibrado e se assemelha ao 

mercado atual, com diferentes acordos internacionais e uma estrutura organizacional 

capitalista que se desenvolve junto à cadeia do café, com seus diversos atores 

públicos e privados. Com busca de diferenciação e qualidade do café brasileiro, para 

obtenção de melhores preços, em um movimento que surge a partir da década de 

70. Nesta década, a pesquisa agropecuária evolui com a criação de várias 

instituições estaduais e diversas universidades agrárias (FALEIROS & TOSI, 2019; 

Consórcio do Café, 2011; BELTRÃO, [200-?]). 

Em um contexto mais moderno, o zoneamento agroclimático foi ferramenta 

importante e um dos fatores mais relevantes para o deslocamento espacial da 

cafeicultura pelo território nacional ao longo do tempo. Como por exemplo a 

ocupação crescente do Cerrado a partir de 1980, movimento possibilitado pela 

“Revolução Verde”, que trousse práticas de correção e adubação do solo, assim 
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como novas espécies e variedade de plantas. Nos anos 90 os estados de São Paulo 

e Paraná tiveram altas perdas em razão das condições climáticas. Junto a este 

acontecimento, os preços do café estavam muito baixos devido à altos estoques 

acumulados pelos países consumidores. Estes fatores apontaram Minas Gerais e 

Espírito Santo, com menor risco climático, como líderes na produção do grão. E este 

movimento, somado a introdução de tecnologia, de novas variedades e práticas 

agronômicas resulta na evolução da cafeicultura brasileira durante os séculos XX e 

XXI (IBGE, 2016).  

3.3. PRODUÇÃO, MERCADO, CONSUMO E PROCESSAMENTO MUNDIAL DE 

CAFÉ 

 

A origem do café é o continente africano, logo a planta é mais adaptada ao 

clima local subtropical e tropical de montanha. A zona intertropical, evidenciada na 

Figura 1, é a mais indicada para a produção de café por conta de seu clima. Sendo a 

região entre os trópicos de Câncer e Capricórnio também conhecida também como 

Coffee Belt, o cinturão do café (SMITH,1989; CLARKE & MACRAE; 1985). 

 

Figura 1 – Zona Intertropical. 

 
Fonte: Wikipédia (2021). 

 

O mercado de café tem diferentes atores para as espécies comerciais de 

café, arábica e robusta, segundo as condições climáticas e econômicas de cada 

país. Dessa forma, a produção de café arábica está mais centralizada nas américas, 
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enquanto a produção de café robusta acontece majoritariamente na Ásia (USDA, 

2020). A Figura 2 apresenta a distribuição dos cinco maiores produtores de café 

arábica e robusta, estando os dois mapas com as mesmas proporções, podendo ser 

comparados. 

 

Figura 2 – Os cinco maiores produtores de café arábica (a) e robusta (b), na safra 2020/21. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Elaborado pela autora com dados USDA e Bing (2021). 
 

O Brasil está fortemente presente nos dois mercados, assim como pode ser 

observado na Figura 2. Ele é o maior produtor de café arábica e segundo maior 

produtor de café robusta. Na Figura 3 são apresentados os maiores produtores de 

café, sem separação por espécie. 

 

Figura 3 – Os cinco maiores produtores de café na safra 2020/21. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados USDA e Bing (2021). 

 

Como o país produz as duas espécies de café comerciais, sua produção é 

muito maior do que todos os outros países produtores. Estes em sua maioria 

produzem somente uma espécie para exportação, e a Figura 4 apresenta essa 
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diferença entre volume total de café produzido no Brasil e nos maiores países 

produtores no mundo. 

 

Figura 4 – Safras totais dos maiores produtores de café. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados USDA (2021). 

 

A proporção entre as produções de café robusta e arábica vem se 

modificando com a passagem dos anos. Em 2000 somente 34% da produção 

mundial era de café robusta, e na safra 2019/2020 essa proporção atingiu 44% 

(FONSECA, 2000; USDA 2020). A Figura 5 mostra a dinâmica entre a proporção de 

café arábica e robusta produzidos no mundo. 

 

Figura 5 – Participação na produção por safra mundial. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados USDA (2021). 
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3.3.1. Produção mundial de café arábica 

 

O café arábico produz uma bebida de melhor qualidade, com maior 

complexidade de sabor. Seu valor então está diretamente ligado à sua qualidade e 

potencial para produção de uma boa bebida. Para o seu cultivo são necessárias 

temperaturas mais amenas, por isso se adapta bem às regiões montanhosas 

(ORMOND, 1999). A Figura 6 mostra as últimas safras dos principais países 

produtores. Observa-se que, além do Brasil, a Colômbia, Etiópia, Honduras, e Peru 

são os países que se destacam na produção de café arábica. 

 

Figura 6 – Safras dos maiores produtores de café arábica 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados USDA (2021). 

 

Com fama de café de maior qualidade do mundo, a Colômbia se destaca por 

sua marca forte com a identidade de Juan Valdez, um produtor de café que carrega 

sua produção pelas montanhas colombianas em uma mula. As propriedades 

colombianas são pequenas e familiares. Com uma colheita que se estende 

praticamente pelo ano todo, em razão de seu clima equatorial, a colheita e 

processamento do café é feito praticamente de forma artesanal (NOGUEIRA & 

NEVES, 2015). 

É uma característica forte da maioria dos produtores de arábica as plantações 

em pequenas propriedades familiares. O Peru se destaca como um mercado não 

tradicional do grão, que tem crescido durante o século XXI financiado por instituições 

internacionais que veem a cultura como forma de combate à pobreza e ao 

narcotráfico (NOGUEIRA & NEVES, 2015). 
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3.3.2. Produção mundial de café robusta 

 

O café robusta (Coffea cannephora), também conhecido como conilon, tem 

como característica a maior resistência às pragas e a altas temperaturas. Possui 

maior quantidade de sólidos solúveis e cafeína em sua composição, porém não 

possui sabores mais variados, ou refinados, e sua acidez é menos evidente 

(ORMOND et al, 1999). A Figura 7 mostra as últimas safras dos principais países 

produtores de café robusta. 

 

Figura 7 – Safras dos maiores produtores de café arábica (Mil sacas de 60 kg). 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados USDA (2021). 

 
No Vietnã os cafezais se concentram na região central do país em unidades 

de produção em média menores que um hectare. É comum o uso de irrigação para 

assistir a floração na época de seca, o que representa 45% dos custos de produção 

no país (FONSECA, 2000). Assim, durante os últimos anos muitos produtores têm 

investido no plantio sombreado do café utilizando árvores como Durião, Mangueira, 

Abacateiro e Maracujá (USDA, 2020). 

 

3.3.3. Cadeia produtiva do café 

 

A cadeia produtiva do café é a relação entre as diferentes etapas de 

processamento e beneficiamento. Envolvidas em uma série de acontecimentos 

ligados por diversos agentes conectados, que resultam por fim na transformação dos 

insumos utilizados na formação do cafezal em uma xícara de café processado para 
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o consumidor final. Para tanto, envolvendo as fases de produção, transformação e 

distribuição do café em suas diversas formas para consumo (CONCEIÇÃO, 2019). 

Dentro desta cadeia existem diversos atores essenciais que se combinam de 

diferentes formas, formando uma complexa teia de relações. A Associação de Cafés 

Especiais (SCA) divulgou em 2020 o seu Mapa de Sistemas do Café (adaptado na 

Figura 8), onde apresenta diversas peças desse sistema e suas interações.  
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Figura 8 – Mapa dos Sistemas do Café. 

 

  

 
Fonte: Adaptado pela autora (2021) tendo como base o mapa dos Sistemas do café da SCA (2020). 
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Este é só um dos exemplos de como a cadeia do café pode ser organizada e 

quais atores podem ser considerados em sua constituição. Na Figura 9 é possível 

observar o fluxograma da cadeia do café, que apresenta os processos de forma 

linear. 

 

Figura 9 – Fluxograma da Cadeia Produtiva do Café. 
 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

3.3.4. Plantação, processamento e beneficiamento do café 

 

Dentre os processos que ocorrem porteira adentro, isto é, aqueles que são 

realizados pelo cafeicultor, normalmente estão incluídos: desenvolvimento de 

mudas, plantação e cultivo de cafezais, colheita e processamento. Em grandes 

propriedades também pode ocorrer o processo de beneficiamento: retirada da casca 

e/ou pergaminho (SENAR, 2017). 

Na produção de mudas o agricultor adquire material propagativo de fonte 

licenciada e produz suas próprias plantas. A escolha da cultivar vai depender das 

condições geoclimáticas da propriedade, a resistência às pragas e doenças do 

ecossistema local e o objetivo comercial do produtor. No Brasil existe mais de uma 

centena de cultivares registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). O produtor deve selecionar a espécie e cultivar que lhe 

permitirá obter um resultado de bebida compatível com o mercado que se inserirá, 
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podendo inclusive ter diferentes cultivares em sua propriedade (MESQUITA et al, 

2016). 

Os processos de plantio então passam pela escolha do espaçamento, 

limpeza do terreno, correção de inclinação do terreno, amostragem de solo, 

calagem, adubação e plantio. O cafeeiro só produz após dois anos de plantio, mas 

durante este tempo os tratos culturais são similares aos tratos das árvores maduras, 

dentre eles: desbrotas, adubação e manejo do mato, de pragas e doenças. Além 

disso, após o início de produção é importante a operação de podas programadas 

nas árvores sempre que necessário, para que estas se mantenham sempre 

produtivas. Esta e outras ações são parte do que se conhece como condução de um 

cafezal (THOMAZIELLO, 2013; MESQUITA et al, 2016).  

A colheita do café pode ser: plena, onde todos os frutos são retirados dos 

ramos de uma só vez; ou seletiva, quando são realizados diversos ciclos de colheita 

no mesmo talhão, colhendo-se só os frutos maduros. E ela pode ser realizada de 

forma manual, semimecanizada e mecanizada. Cada uma destas modalidades de 

colheita tem prós e contras e a escolha entre elas vai depender das condições 

topográficas da propriedade, disponibilidade de mão de obra na região e condições 

financeiras do produtor para investir em tecnologia. Para obter um café de qualidade 

a colheita deve ocorrer no ponto ótimo de maturação do fruto, conhecido como 

cereja. A presença de frutos verdes e boias, aqueles brocados ou então que secam 

no pé, fazem que a qualidade final da bebida caia (SENAR, 2017). 

Enfim na pós-colheita é feito o processamento e secagem do café. O 

processamento é a seleção e preparo do café antes da secagem e pode ser feito por 

via úmida ou seca, os dois processos podem ser vistos nos fluxogramas das Figuras 

10 e 11, respectivamente. Por via seca o café processado não é despolpado ou 

descascado e após a secagem o café produzido pode ser o café natural, coco ou de 

terreiro. Já por via úmida o café é descascado de forma mecânica, despolpado e 

desmucilado ou não, ficando envolto pelo pergaminho. Originando assim os cafés 

descascado, despolpado e desmucilado (SENAR, 2017; SILVA et al,2015ª, MALTA 

et al, 2011). 
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Figura 10 – Processamento por Via Úmida. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

 

Figura 11 – Processamento por Via Seca. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Os cafés conhecidos como cereja descascados, tem somente sua casca 

removida e neste processo a mucilagem pode ser parcialmente removida, mas parte 

desta permanece aderida ao pergaminho. A remoção da mucilagem pode ser feita 

por processos enzimáticos (fermentação), químicos e físicos. Cada um destes 

processos também resultará em um perfil de sabor diferente que poderá valorizar ou 

não a bebida final. O café conhecido como despolpado ou lavado sofre fermentação 

em tanques de fermentação; e o café desmucilado sofre esse processo 

mecanicamente (SILVA et al., 2015a; MALTA et al., 2011). 

A secagem do café consiste nos processos de pré-secagem e secagem final, 

geralmente feitas em terreiro e secadores. Os dois processos podem ser feitos 

somente no terreiro, o que é arriscado, pois o café fica exposto a intempéries e a 

umidade relativa do ar; ou somente de forma mecanizada, desta forma o custo com 

combustível é alto e pode ocasionar em danos térmicos e mecânicos aos grãos 

(SENAR, 2017; SILVA et al., 2015a). 

Por fim ocorre o descanso do café em tulhas, onde ele é resfriado e 

armazenado na propriedade antes de passar pelo beneficiamento. Segundo Silva et 

al (2015), este processo pode demorar semanas e tem como fim a estabilização de 

transformações químicas e de propriedades físico-químicas, que são associadas à 

qualidade da bebida. 

O beneficiamento é o último passo antes da comercialização ou 

industrialização do café. Este tem como objetivo homogeneizar os lotes de forma 

que estejam padronizados. Este processo pode ocorrer “dentro ou fora da porteira”, 

em unidades móveis ou fixas. O café de via seca (coco) precisa ser descascado e o 

café de via úmida (pergaminho) precisa ter seu endocarpo removido. Além de 

sofrerem uma última limpeza para retirar qualquer impureza que possa estar 

presente na massa de grãos. Por fim os grãos são selecionados e separados, 

levando-se em consideração parâmetros como dimensão, formato e massa 

específica. A armazenagem final deste produto deve ser especializada, pois pode 

alterar parâmetros como a coloração dos grãos, o que ocasionará em 

desvalorização do produto e queda no seu valor de venda ou revenda (SILVA et al, 

2015b). 
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3.3.5. O setor de industrialização do café e produtos da cadeia do café 

 

O setor de industrialização do café é formado pelas indústrias de torrefação e 

moagem (T&M) e pelas indústrias de café solúvel e cápsulas. 

A torrefação é um dos principais fatores para definir o aroma da bebida. Pode 

ser dividido em três etapas: a secagem, a torrefação propriamente dita e o 

resfriamento. A quantidade de calor transferida para o grão depende da temperatura 

e tempo de operação da máquina. Quanto maior a temperatura, mais a bebida será 

escura e amarga. As indústrias têm evoluído suas tecnologias, mudando de 

máquinas que tinham base na transmissão de calor por contato para condução via 

fluxo de ar quente (MORICOCHI, 2003). 

Em seguida a moagem tritura os grãos, que após a torrefação também 

mudam suas características físicas, se tornando mais quebradiços. O processo 

permite a extração de sólidos-solúveis e substâncias emulsificáveis. Os processos 

mais comuns são a moagem por impacto (quebra dos grãos por impacto de lâminas 

em movimento) e por lacuna (grãos penetram espaços de folga entre dois cilindros e 

são esmagados entre as paredes deles e o pó é expulso do equipamento pela força 

centrífuga). O processo de lacunas é mais utilizado em larga escala, pois gera 

menor resíduo. Uma última etapa da moagem pode ser a formulação de blends 

(ILLY & VIANI, 1995). 

Enfim, o empacotamento do produto evita a entrada de ar e umidade, 

preservando o aroma e evitando a entrada de odores externos. E permite, por fim, a 

saída de dióxido de carbono. O café é altamente suscetível a oxidação e esse 

processo modifica o seu sabor. Dentre as técnicas de empacotamento podem ser 

citadas a embalagem à vácuo, embalagem com gás inerte, embalagem a ar 

(almofada) e pressurização (MORICOCHI, 2003). 

Já os cafés solúveis utilizam o café torrado e moído para a extração de 

sólidos solúveis e compostos voláteis com água quente pressurizada. Após esse 

processo ocorre a concentração, que é a desidratação do extrato aquoso do 

processo anterior. Em seguida é feita a aglomeração e envase (DURÁN et al, 2016).  

Outro processo industrial comum é a descafeinação. Quando antes da torra o 

café verde (cru) inteiro passa por processos de extração em solução, com água, 

acetato de etila ou cloreto de metileno ou então pela técnica de dióxido de carbono 

supercrítico ou líquido (DURÁN et al, 2016). 
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Um dos processos mais modernos de industrialização de café é a formulação 

de monodoses. O café preparado em uma cafeteira de dose única é mais 

semelhante ao que pode ser encontrado em um estabelecimento especializado e 

preparado por um barista. Existem dois modelos: as cápsulas e os sachês 

(NOGUEIRA & NEVES, 2015). 

 

3.3.6. Comercialização do café 

 

Como exposto por Tavares (2002), o sistema de comercialização do café 

pode ser dividido em seis etapas: a concentração, o financiamento, a padronização 

e classificação, a venda, o transporte e a pós-venda ou seguros. 

Na concentração, é feita a determinação do rendimento do café, encontrando 

a relação de peso entre o café em coco e o café beneficiado correspondente. É mais 

comum para pequenos produtores que vendem seu café em coco para maquinistas 

e cooperativas. 

Já o financiamento é realizado através de instituições financeiras oficiais ou 

particulares e permite ao cafeicultor a venda do produto no período do ano de 

melhores preços, mas este deve se atentar aos juros aplicados. 

Para a padronização e classificação é utilizada a Classificação Oficial 

Brasileira (COB), realizada por maquinistas, cooperativas, armazéns gerais e 

exportadoras. O café é seccionado por tipos e padrões de qualidade. 

A venda corresponde a todas as operações onde o café é adquirido por um 

novo comprador. E o transporte é a entrega desse produto ao seu destino. 

Já a pós-venda se caracteriza pelas operações feitas nas Bolsas de Futuros 

para evitar os riscos de volatilidade de preços. Da mesma forma os seguros cobrem 

os riscos de perdas por fogo ou roubo. 

O movimento de estoques é um bom indicador deste mercado, no auxílio da 

análise de relações entre preço, oferta e demanda. Os estoques em queda são um 

sinal de mercado firme, com altos preços. Em contrapartida, os estoques em alta 

indicam um mercado fraco, com baixos preços, pois os exportadores preferem 

estocar o produto ao invés de vender na baixa (BARRETO & ZUGAIB, 2016). Como 

exemplo, tem-se o momento atual onde a alta dos preços resultou no consumo dos 

estoques estado-unidenses, em um movimento que tenta evitar que este custo mais 

elevado seja repassado às redes de varejo pelas torrefadoras. Além disso, com o 
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preço em alta os países exportadores vendem parte de seus estoques para 

aproveitar o movimento do mercado (CAFÉPOINT, 2021). O café perde qualidade e 

valor com sua estocagem prolongada, pois, conforme o grão oxida com a passagem 

de tempo, a qualidade da bebida resultante deste também perde qualidade. Assim 

esse movimento deve ser feito de forma consciente pelo produtor (BARRETO & 

ZUGAIB, 2016). 

 

3.3.6.1. Mercado de commodity 

 

Segundo Farias (2011), o café é a commodity agrícola brasileira que possui o 

mercado mais desenvolvido. Apresentando assim negociações em grande volume 

dentre os contratos negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e 

maiores volatilidades. A bolsa mais tradicional para estas operações de café arábica 

é a New York Board of Trade – Bolsa de Nova York (NYBOT), onde se negocia no C 

Market (Mercado Futuro do Café) e para café robusta é a London International 

Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). 

O preço nestes mercados de commodities reflete o valor de lotes do produto 

uniformizado, que se baseia majoritariamente nas características físicas dos grãos 

verdes, não dando oportunidade de contato direto entre produtor e comprador para 

debate de variedade na qualidade do produto (DONNET et al, 2007). 

O cafeicultor que vende seu produto no mercado futuro busca a garantia de 

lucros e a cobertura de custos de produção com os preços pré-acordados, 

eliminando as incertezas e flutuações do mercado. Esse uso do mercado para 

proteção é chamado de Hedge (FARIAS, 2011). 

O C Market é utilizado pelas pessoas diretamente envolvidas com o café, os 

funds (conhecidos no Brasil como gestores de fundos de ações, são observadores 

profissionais do mercado que negociam com dinheiro dos investidores buscando 

oportunidades de lucro rápido) e os especuladores (intermediários dos contratos 

futuros, negociando contratos por preços estabelecidos nos movimentos de oferta e 

demanda). Como visto anteriormente, os produtores, exportadores e torrefadoras 

utilizam o mercado para hedge, e normalmente comercializam 30% de seu produto 

desta forma. Assim o restante da produção que é negociado no C Market 

corresponde a até 70%, e é feito por pessoas que não estão diretamente envolvidas 

na indústria do café, os especuladores e os gestores, com fatias de 30% e 40% dos 
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contratos respectivamente.  Desta forma a um movimento complexo de operações 

entre o mercado físico e os volumes contratados no C Market (TAVARES, 2002). 

 

3.3.6.2. Mercado de cafés especiais 

 

Após crises de preço no mercado do café no início do século XXI, com baixa 

histórica, e com o término do Acordo Internacional do café (AIC) e do Instituto 

Brasileiro do Café (IBC), foi necessário que os produtores agregassem valor ao seu 

produto para cobrir os custos de produção (BOAVENTURA, 2018; OLIVEIRA et al, 

2004). 

O sistema convencional, também conhecido como “bica corrida” ou 

commodity ainda é o mais comum, e ele gera um produto sem diferenciação. Mas o 

mercado de cafés diferenciados tem tido grande crescimento nos últimos anos, 

valorizando o preço da commodity e segmentando o mercado (OLIVEIRA et al, 

2004). 

Desta forma, foi gerada uma competitividade entre países, que elevou o 

padrão de qualidade do grão. Em 2004 o mercado de cafés especiais representava 

cerca de 10% do total de cafés comercializado no mundo (OLIVEIRA et al, 2004). 

Hoje os cafés diferenciados representam 16,3% das exportações brasileiras de café 

verde (Cecafé, 2021). 

Dentre os fatores que geram diferenciação ao café podem citar-se a 

qualidade, a origem, o sabor, forma de colheita e preparo, variedades raras, 

microlotes, o contato direto do produtor com o consumidor final, a sustentabilidade 

socioambiental e preservação do meio ambiente, rastreabilidade, dentre outros 

fatores subjetivos ou não (MARCOMINI, 2008). 

Uma vertente dos cafés diferenciados é a produção de café especial. 

Entende-se como café especial aquele que não possui defeitos primários e é 100% 

arábica. Ainda assim, não existe consenso sobre essa definição, mas para que os 

cafés sejam reconhecidos como especiais as certificadoras tem papel fundamental. 

As principais categorias para cafés especiais são: os cafés de origem 

certificada, aqueles que permitem rastreamento e tem sua valorização ligada ao 

local de produção; café gourmet, que são grãos com peneira maior que 16 e alta 

qualidade de bebida, isto é, tipo 3 ou melhor; café orgânico, que segue os preceitos 

da agricultura orgânica; café fair trade, que é aquele que obedece restritos padrões 
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socioambientais em sua produção; e o café certificado com responsabilidade social 

e ambiental, que como o fair trade segue padrões socioambientais, mas com 

regulações  estabelecidas por certificadoras internacionais, como UTZ Certified e a 

Rainforest Alliance.  

Para Oliveira (2008), com a função de fiscalizar, as unidades certificadoras 

garantem princípios de produção como: a rastreabilidade, documentação, auditoria 

interna e registros, história e gestão local, gestão do solo e substrato, proteção da 

lavoura, plano de resíduos e poluição, reciclagem e reutilização, saúde, segurança e 

bem-estar do trabalhador na colheita e manejo. 

 

3.3.6.3. Maiores importadores 

 

A União Europeia é a maior importadora de café do mundo, com uma fatia de 

quase 60% do mercado de importação, como pode ser visualizado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Maiores importadores de café em 2019. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Internation Coffee Organization – IOC (2021). 

 

No entanto, os Estados Unidos individualmente possuem uma grande 

influência neste mercado também, sendo o maior país consumidor com uma porção 

de 23%. Na Figura 13 são apresentados os mais relevantes países importadores em 

2019. 
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Figura 13 – Cinco principais países importadores de café em 2019. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados ICO (2021). 

 

Este cenário se mantém estável durante pelo menos os últimos dez anos, 

como demonstra a Figura 14. 

 

Figura 14 – Histórico de Importação 2010-2019. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados ICO (2021). 

 

Muitos dos países que mais importam também reexportam esse produto após 

processa-lo, vide a Figura 15. 
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Figura 15 – Histórico de reexportação de café 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados ICO (2021). 

 

Esse mercado é lucrativo e mantém melhor a estabilidade de preços quando 

comparado com a simples exportação de café verde pelos países produtores, como 

pode ser visto na comparação dos gráficos de preços nas Figuras 16 e 17. Inclusive 

considerando-se que possivelmente vários destes cafés reexportados são blends, 

mistura de cafés robusta e arábica. 

 

Figura 16 – Preços de reexportação de café. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados ICO (2021). 
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Figura 17 – Preços de exportação de café verde. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados ICO (2021). 

 

3.3.6.4. Maiores exportadores 

 

Os maiores exportadores de café não são necessariamente os maiores 

produtores, pois muitos destes consomem grande parte de sua produção no 

mercado interno, como pode ser visto no gráfico da Figura 21. No entanto, os quatro 

maiores produtores são também os maiores exportadores. A Etiópia, no entanto, é 

superada por Honduras, Índia, Uganda e Peru em volume de exportação como pode 

ser visto nos gráficos das Figuras 18 e 19. 
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Figura 18 – O histórico dos seis principais exportadores de café. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados ICO (2021). 

 

Figura 19 – O histórico do sexto ao décimo primeiro exportadores de café. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados ICO (2021). 

 

Assim, somente os três maiores produtores possuem mais de 60% do 

mercado como pode ser visto no gráfico da Figura 20, referente as exportações da 

safra 2019/20. 
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Figura 20 – Participação nas exportações da safra 2019/20. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados ICO (2021). 

 

Figura 21 – Histórico de porcentagem da safra que é comercializada no mercado interno dos maiores 
produtores de café. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados ICO (2021). 
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compete diretamente mercado com o Brasil. A Colômbia investe em programas de 

divulgação internacional de seu produto desde 1960, gerando um acréscimo de até 

28% no preço quando comparado com os valores praticados no Brasil e em outros 

países, o que pode ser visto na Figura 15. O governo do país dá suporte ao setor de 

diversas formas, inclusive praticando uma política de preços mínimos para o café 

(ROCHA, 2009; NOGUEIRA, 2015). 
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A África tem aumentado sua participação no mercado, mas não sem 

combater sua baixa produtividade média.  O continente em geral tem dificuldades de 

obter lucros com a cultura por empecilhos como as condições hídricas de algumas 

regiões, a falta de infraestrutura para o transporte e a guerra civil em certos 

territórios. A maior parte de seus países produzem a variedade robusta, mas como 

exceção tem-se países como Quênia Tanzânia e Etiópia. A Etiópia inclusive é o 

terceiro maior produtor de café arábica, com sua cadeia produtiva tendo grande 

importância socioeconômica no país (ROCHA, 2009). 

Na Ásia, Vietnã e Indonésia se destacam produzindo café robusta. A 

Indonésia era líder deste setor até ser ultrapassada pelo Vietnã nos anos 2000 e em 

seguida pela produção de robusta brasileiro. Existe pressão governamental nestes 

países para aumentar sua produção da espécie arábica, que tem um preço maior no 

mercado. No entanto, com a valorização do café robusta internacionalmente, sua 

maior facilidade de cultivo e menor necessidade de investimentos para produzir, o 

cenário se mantém o mesmo. A grande influência de capital estrangeiro, investindo 

em grandes empresas no setor cafeeiro, é contraposto com intenso trabalho de 

protecionismo governamental aos pequenos produtores que abastecem esse 

mercado (ROCHA,2009). 

 

3.3.7. Consumo mundial de café 

 

São reconhecidas três diferentes fases que descrevem a evolução de hábitos 

relacionados ao consumo de café: as ondas de consumo. A primeira onda se 

consumo surgiu por volta de 1945, reconhecida como uma época de cafés de má 

qualidade, refletindo o consumo que visava majoritariamente o fornecimento de 

cafeína e não necessariamente a degustação da bebida. Essa massificação do 

consumo da bebida estendido ao período pós-guerra incentivou o surgimento de 

indústrias de torrefação e café solúvel. Causando o fortalecimento da produção e 

comercialização de commodities, focando na distribuição em larga escala (AGUIAR, 

2021; BOAVENTURA et al, 2017). 

Já a segunda onda se inicia pela década de 60, com o surgimento de grandes 

cafeterias e o café expresso, como em resposta à baixa qualidade de cafés 

consumidos na primeira onda. Melhorando-se a qualidade, mas ainda operando-se 
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quase na sua totalidade com cafés commodities (AGUIAR, 2021; BOAVENTURA et 

al, 2017). 

Em seguida a terceira onda se inicia em 1990, quando o consumidor está 

muito mais consciente sobre a qualidade do café, transformando seus hábitos. Nesta 

época o consumidor frequenta estabelecimentos especializados e assim degusta em 

ambiente social diferentes variedades, origens, processamentos de café, entre 

outros fatores de diferenciação de qualidade e sabor. Não obstante, o consumidor 

ainda procura o café como forma de se abastecer de cafeína, mas agora consciente 

do fator de qualidade (AGUIAR, 2021; BOAVENTURA et al, 2017). 

Com o movimento dinâmico do mercado, Aguiar (2021) acredita que o mundo 

esteja inserido na quarta onda de consumo. Onde os hábitos de consumir cafés de 

alta qualidade já esteja enraizado após a terceira onda, mas com a possibilidade de 

ter os cafés especiais servidos de diferentes formas, mas dentro de casa. Como por 

exemplo com as cafeteiras de cápsulas. Além de café especial, hoje é possível de 

forma doméstica experimentar capuccinos, cafés gelados, lattes, dentre outros 

modos de servir a bebida que antes só eram presentes nas cafeterias. Ademais, o 

advento da internet e tecnologia aproximou os produtores e consumidores finais. O 

café hoje é considerado um produto artesanal, com complexidade comparada ao 

vinho. A diferenciação vai além da qualidade superior, englobando também a 

disponibilidade limitada (os microlotes), variedades especiais, café de origem, 

história do cultivo, métodos de colheita e preparação, e preocupação na 

sustentabilidade da produção. 

A Figura 22 apresenta os três maiores consumidores de café no mundo. 

Dentre eles União Europeia, Estados Unidos e Brasil. 
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Figura 22 – Os três maiores consumidores de café. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados ICO (2021) 

 

Em seguida, a Figura 23 mostra os maiores consumidores do ano 2019/2020, 

o consumo total mundial para este ano foi de 164.202 mil sacas, sendo assim, a 

participação da EU, EUA e Brasil foram de 24,2%, 16,2% e 12,4%, respectivamente. 

 

Figura 23 – Os dais maiores consumidores de café em 2019/2020. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados ICO (2021). 
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Como maior potência na produção de café, o Brasil tem diversas regiões 

produtoras, atendendo os mercados de café arábica e robusta com produtos 

commodity e especiais. Alguns dos estados brasileiros que mais se destacam na 

produção do grão conseguem superar alguns dos principais países produtores 

(NOGUEIRA et al, 2015). 

O Brasil naturalmente possui grandes extensões de terras com aptidão 

agroclimática e ainda ampla variedade de climas, relevos e altitudes. Estes fatores 

somados ao avanço de tecnologias de produção, contribuem à posição de liderança 

do país na produção de café (FGV, 2019). 

Como citado anteriormente, a diversidade de clima, relevo, altitudes e 

latitudes permite ao país produzir variados tipos de grãos (MAPA, 2018). Como 

referência podemos utilizar o mapa disponibilizado pela Associação Brasileira de 

Cafés Especiais (BSCA) expondo o que a ela considera como as origens produtoras 

de café no país (Figura 24). No mapa ela identifica 33 zonas do cinturão cafeeiro e 

as respectivas espécies produzidas em cada local. Dentre estas zonas, oito estão 

situadas em Minas Gerais, seis em São Paulo, três na Bahia e no Rio de Janeiro, 

duas no Espírito Santo, no Paraná e em Rondônia e uma no Ceará, Goiás, 

Pernambuco, Distrito Federal, Acre, Mato Grosso e no Caparaó (divisa entre Espírito 

Santo e Minas) (BSCA, 2021). 
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Figura 24 – Mapa das Origens de café no Brasil. 

 
Fonte: BSCA (2021). 

 

Além disso, com grande regulação legislatória em questões trabalhistas e 

ambientais, o Brasil possui uma das produções de café mais sustentáveis do mundo. 

As legislações ambientais e trabalhistas nacionais estão entre as mais rigorosas 

dentre os países produtores. Estão entre as medidas que fortalecem a cafeicultura 

brasileira: preservação da biodiversidade, fertilidade do solo e fontes de água; o 

controle do uso de agroquímicos; e o combate ao trabalho análogo à escravidão e 

infantil (MAPA, 2018). 

Os estados de Minas Gerais e Espírito Santo são os que mais se destacam 

na produção de café, produzindo café arábica e robusta, respectivamente. Na Figura 
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25 podemos ver o gráfico de bolhas representando os estados produtores e a 

quantidade de café produzido por eles. 

 

Figura 25 – Gráfico de bolhas da produção dos estados brasileiros em 2020 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE (2021). 

 

A cafeicultura de montanha está presente na maior parte dos dois principais 

estados produtores (Minas Gerais e Espírito Santo), que em 2020 representaram 

mais de 75% da produção nacional.  Esse sistema é um dos sistemas de produção 

de café, e se caracteriza por apresentar lavouras adensadas, agricultura familiar, 

muita ocorrência de chuvas e pouca mecanização das lavouras. Aproximadamente 

40% da produção brasileira é produzida por cafeicultura de montanha. No mundo 

este número gira por volta de 80% (ROMERO, 2013; NOGUEIRA et al,2015). 

Ainda assim, o Brasil tem a maior área cafeeira mecanizada do mundo. O 

segundo sistema produção, a cafeicultura tradicional, é frequentemente mecanizado. 

Ele está presente em estados como São Paulo e Paraná. Hoje estes estados 

possuem lavouras antigas, mas estas já representaram, na década de 1970, mais de 

70% da produção nacional. A área pode ser caracterizada pela ocorrência de chuvas 
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regulares, boa infraestrutura e alta concorrência com outras culturas mecanizáveis 

(ROMERO, 2013; NOGUEIRA et al,2015). 

Por fim, o terceiro sistema de produção é conhecido como cafeicultura de 

cerrado e incide sobre o cerrado mineiro, oeste da Bahia e em Goiás. Caracterizado 

por regiões planas, grandes propriedades, alto investimento em mecanização e 

irrigação (NOGUEIRA et al,2015). 

A Figura 26 apresenta os maiores produtores de café brasileiro atualmente. 

 

Figura 26 – Participação na produção brasileira em 2020. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE (2021). 

 

Nos estados produtores de café arábica existe a variável da bienalidade da 

produção de café. Como pode ser visto na Figura 27, estados como Minas Gerais e 

São Paulo que são majoritariamente produtores de café arábica tem ondulações em 

seus gráficos de produção com a passagem dos anos. 
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Figura 27 – Principais produtores de café do Brasil. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados do IBGE (2021). 

 

O uso intensivo das novas tecnologias de produção, resultado do avanço e 

investimento em pesquisa, resultou em um crescimento de 88,9% na produtividade 

em 19 anos, evoluindo de 14,4 sc/ha em 2001 para 27,2 sc/ha em 2019 (AQUINO, 

2020a). A Figura 28 é exibe o gráfico da média rendimento anual de café brasileiro. 

 

Figura 28 – Histórico de médias do rendimento do café brasileiro (jan -dez). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados do IBGE (2021). 
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O conhecimento gerado por instituições de pesquisa e aplicado por 

agricultores dobrou a produção de café nos últimos 20 anos, sem a necessidade de 

aumento da área cultivada. O Brasil desenvolve o maior programa mundial de 

pesquisas em café, integrando uma rede de instituições de pesquisa com o 

Consórcio Brasileiro de Pesquisas e Desenvolvimento do Café - CBP&D, criado em 

1997, coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Embrapa 

(SUPLICY, 2013; MAPA, 2017). A Figura 29 relaciona a média de rentabilidade e a 

produção brasileira de cafés. 

 

Figura 29 – Produção e rendimento brasileiros. 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) com dados do IBGE (2021). 

 

Os mercados de café arábica e robusta são diferentes assim como suas 

necessidades agroclimáticas e modo de produção e processamento. Cada vez mais 

a produção brasileira de café robusta tem crescido em relação ao arábica como 

pode ser visto na Figura 30. 
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Figura 30 – Proporção da produção total brasileira de café arábica e robusta.

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados do IBGE (2021). 

 

3.4.1. Produção nacional de café arábica 

 

O clima mais ameno acima de 800 metros é o mais propício à produção de 

café arábica, assim seu cultivo no Brasil predomina nas lavouras de Minas Gerais, 

São Paulo, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e parcialmente no Espírito Santo, como 

pode ser visto na Figura 31 (MAPA, 2018). 

 

Figura 31 – Participação na produção brasileira de café arábica em 2020 (janeiro a 

dezembro). 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE (2021). 
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Pode-se observar progressivo crescimento no rendimento da produção, nas 

Figuras 32 e 33, mesmo com a variação resultante da bienalidade. O fenômeno da 

bienalidade está principalmente relacionado ao cultivo de lavouras a pleno sol, o que 

propicia altas produções em um ano e esgotamento da planta para o ano seguinte 

(LACERDA FILHO et al., 2014). 

 

Figura 32 – Rendimento dos maiores estados produtores de café arábica.

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE (2021). 

 

Figura 33 – Produção e rendimento brasileiros de café arábica. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE (2021). 
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3.4.2. Produção nacional de café robusta 

 

Com maior resistência à altas temperaturas e estresse hídrico, as lavouras de 

café robusta predominam no Espírito Santo, Rondônia, parte da Bahia e de Minas 

Gerais (MAPA, 2018), vide a Figura 34. 

 

Figura 34 - Participação da produção brasileira de café robusta em 2020 (janeiro a dezembro).

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE (2021). 

 

Por ser uma espécie mais rústica, o café robusta não é tão afetado pela 

bienalidade, como pode ser visto na Figura 35. 

 

Figura 35 – Rendimento dos maiores estados produtores de café robusta.

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE (2021). 
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As pesquisas especializadas e novas tecnologias de produção tem também 

surgido efeito sobre a produção de café arábica, como pode ser visto na Figura 36. 

 

Figura 36 – Produção e rendimento brasileiros de café robusta 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE (2021). 

 

3.4.3. Processamento do café brasileiro 

 

A pós-colheita mais comum no Brasil é o processamento a seco. Quando 

bem-feita gera um café natural com sabor adocicado, pela transferência de sabor da 

polpa e mucilagem.  Este café geralmente tem corpo e aroma pronunciados, 

reconhecidos como tipicamente brasileiros. Outro processamento muito utilizado, 

especialmente na produção de cafés especiais, é o processamento úmido para 

produzir o café cereja descascado, que por ainda possuir total ou parcialmente a 

mucilagem, os açúcares ali presentes conferem sabor adocicado ao grão. 

A título de comparação tem-se o café lavado. Ele é reconhecido 

mundialmente como cafés típicos da América Central, México, Colômbia, Quênia e 

África. E após ser despolpado e completamente desmulcilado pode gerar bebida 

suave, mole ou estritamente mole, com corpo e aroma menos pronunciados que o 

café natural. 
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3.4.4. Indústria do café brasileiro 

 

O setor de industrialização de café brasileira pode ser dividido em indústrias 

de torrefação e moagem (T&M) e indústrias de café solúvel. Segundo os indicadores 

da Indústria da ABIC em 2020, destas 82% são micro e pequenas empresas e 70% 

operam com administração exclusivamente familiar. Desta forma, 80% dessas 

empresas tem até 19 colaboradores. Este número é significativo quando 

comparamos com dados de 20 anos atrás, quando os pequenos produtores eram 

somente 33,4% do setor (ABIC, 2020). 

Ademais, 76,6% destas empresas se concentram na região sudeste. E elas 

têm como principais canais de distribuição os supermercados regionais, redes 

médias e pequenos varejos, representando 56,7% do faturamento (ABIC, 2020). 

Com o crescimento do consumo nacional, há um incentivo a diversificação 

das indústrias, para que apresentem novos produtos e formas de consumir (FGV, 

2019). O consumo per capita de café verde é de 5,99 kg/hab.ano, e a evolução do 

consumo do país pode ser visto na Figura 37. 

 

Figura 37 – Série histórica do consumo de café verde brasileiro. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados da ABIC (2021). 
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3.4.4.1. Café Torrado e Moído 

 

Em 2020 as empresas de café T&M produziram um total de 20.238,46 mil 

sacas ao ano (nov/19 a out/20) com um crescimento de 1,26% em comparação ao 

ano anterior. Estas empresas possuem 81,4% do faturamento do setor, com um 

consumo per capita de 4,79 kg/hab.ano (ABIC, 2021). 

O pequeno porte e grande número destas empresas desincentivam a 

exportação do seu produto. Os produtores enfrentam competição no mercado 

interno, e empregam esforço para consolidar sua marca localmente. Isto é, a grande 

variedade de marcas gera alta substitutibilidade entre elas. No entanto, muitas das 

empresas surfam na terceira onda do café e tentam se colocar internacionalmente 

como um produto diferenciado. Estas investem em embalagens de alta tecnologia 

para aumentar a durabilidade do produto (CONCEIÇÃO et al, 2019; FGV, 2019). 

A aquisição de matéria prima diretamente do produtor, é um dado que mudou 

muito nos últimos vinte anos, sendo 25,4% em 2000 e agora representa 71% das 

negociações. Essas negociações também podem ser feitas com cooperativas, 

exportadores, corretores, leilões governamentais ou oriundas de produções próprias. 

As torrefadoras costumam trabalhar com pouco estoque, no entanto, adquirindo o 

café verde ao preço do dia em pouco volume. Desta forma é difícil para a empresa 

desenvolver um blend da marca, que possa ter vantagem competitiva e inserção no 

mercado internacional (ABIC, 2021; ABRANTES et al, 2006). 

Além de todos os fatores supracitados, existem barreiras comerciais, muitas 

vezes os países importadores exigem níveis muito elevados de qualidade do 

produto, o que restringe a exportação da indústria T&M brasileira. Inclusive, os 

produtores enfrentam também competição interna com os produtos importados das 

empresas transnacionais que reexportam café verde e T&M (CONCEIÇÃO et al, 

2019; FGV 2019). 

 

3.4.4.2. Café Solúvel 

 

As empresas de café solúvel apresentam maior concentração industrial e 

menor barreira à exportação. A maior competição desta indústria é com os preços 

de café robusta internacionais, e em consequência com seus cafés solúveis. Mas 
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com a maior produtividade desta espécie no Brasil este fator foi amenizado 

(CONCEIÇÃO et al, 2019). 

Ainda assim, como a indústria nacional de café T&M usa o café robusta em 

seus blends, os preços desse café sobem quando comparados aos preços do 

mercado internacional. Além disso, outro fator que encarece a produção de café 

solúvel brasileiro é a utilização de café arábica em sua composição. Também países 

produtores de café importam o café robusta brasileiro para abastecer seus mercados 

internos, diminuindo a oferta do produto no Brasil (CONCEIÇÃO et al, 2019). 

Apesar disto, as empresas de café solúvel produziram 943,02 mil sacas no 

ano (nov/19 a out/20), crescendo 3,18% em comparação ao ano anterior. O governo 

federal tenta junto as indústrias estabelecer acordos comerciais e tarifários com 

países importadores (ABIC, 2021; FGV, 2019). 

 

3.4.4.3. Café em cápsulas 

 

Quando a terceira onda de consumo atinge o Brasil, o consumidor mais 

informado busca opções para consumir o café de alta qualidade em casa (FGV, 

2019). 

O processo de produção de cápsulas agrega muito valor ao café. Antes da 

produção de cápsulas nacionais, este produto gerava um desequilíbrio na balança 

comercial de café industrializado. Pois as cápsulas produzidas por fábricas 

estrangeiras e revendidas no Brasil possuem um valor muito mais elevado que o 

café T&M nacional convencional (SILVA & JÚNIOR, 2015).  

Em 2015 a primeira fábrica de cápsulas brasileira foi construída em Montes 

Claros (MG) em uma operação que envolveu polêmicas com sobre a legislação 

brasileira. A importação de café verde é impedida em território nacional por questões 

fitossanitárias. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (MAPA) exige 

que requisitos sejam preenchidos para essas transações possam ocorrer. Esta 

medida então dificulta a produção de cápsulas com café de outras origens, um dos 

atrativos de cafés especiais com este tipo de industrialização (ANDRADE, 2015). 
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3.4.5. Mercados em que os cafés brasileiros atuam 

 

Em 1962 foi criada a AIC (Agência Internacional do Café) o que incentivou a 

produção do grão em diversos países, fortalecendo principalmente a África e a Ásia. 

Esse movimento gerou gradualmente o aumento de exportações e 

consequentemente a queda de preços em razão da superoferta sem o mesmo 

reflexo no consumo (ROCHA, 2009). 

O Brasil sai do acordo da AIC em 1989, interrompendo a disponibilização de 

seu estoque de café ao mercado internacional. Esse momento coincidia com o novo 

papel que o governo assumia na economia brasileira, após uma década de 80 de 

altas inflações e forte intervenção poder público nacional no domínio das cadeias 

produtivas. A partir de 90 acontece a desregulamentação do setor, a economia em 

geral é marcada pelas relações comerciais mais livres e a ocorrência de diversas 

operações de fusão, aquisição e privatização, muitas destas regidas por capital 

estrangeiro. No entanto, esse processo de concentração e influência do mercado 

com capital estrangeiro não afeta tanto a economia do café brasileira. A indústria 

nacional do café tem por característica a descentralização no mercado nacional, 

com diversas empresas atuantes no mercado, sem grandes fatias tomadas por 

macroempresas (MORICOCHI, 2003). 

 

3.4.5.1. Movimentos de exportação do café brasileiro 

 

O valor de café verde (não torrado) exportado tem caído a cada ano, como 

pode ser visto pelas séries históricas da Secex, a Secretaria de Comércio exterior, 

para o recorte histórico entre 2010 e 2020, como pode ser visto na Figura 38. 

 

 



49 
 

Figura 38 – Série histórica do valor de exportação de café verde (US$).

 

Fonte: Secex (2021) 

 

Este valor não reflete a quantidade de café exportada, no entanto, 

demonstrado na Figura 39. 

 

Figura 39– Série histórica de peso de café verde exportado. 

 

Fonte: Secex (2021). 

 

Assim o fenômeno da Figura 38 pode ser explicado pela baixa dos preços 

nacionais de café verde, como pode ser visto na Figura 40. 
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Figura 40– Série histórica do preço do café verde por peso (US$/kg).

 

Fonte: Secex (2021). 

 

Essa baixa dos preços está relacionada, dentre outros fatores mais 

complexos, a valorização da taxa de câmbio, como pode ser visto na Figura 39. 

Inclusive o período entre 2014 e 2017 apresenta curvaturas claramente invertidas na 

comparação entre os dois gráficos das Figuras 40 e 41. 

 

Figura 41 – Taxa de câmbio para venda: real (R$) / dólar americano (US$) – média

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados disponibilizados pela Ipea utilizando como fonte o 

Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de Pagamentos (Bacen / Boletim / BP) (2021) 
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Carvalho e Oliveira (2006), destacam as outras variáveis que influenciam a 

dinâmica dos preços do café verde como os movimentos de safra dos três maiores 

produtores (Vietnã, Brasil e Colômbia). Entre os fatores que podem influenciar o 

volume de safra tem-se a bienalidade dos cafezais, problemas climáticos, perdas de 

produção por pragas e doenças pandêmicos e enfim aplicação de tecnologias de 

manejo modernas e mais eficientes. Também os movimentos de consumo doméstico 

e internacional influenciam este preço, além do nível de estoque nacional e 

internacional, e de movimentos particulares de governos e indústrias influentes no 

setor. 

Desta forma, os principais fatores envolvidos na determinação de preços do 

café são os movimentos de oferta e demanda, particularmente a produção, consumo 

e o estoque. Mas podem existir também fatores exógenos, como movimentos 

especulativos no mercado de café, que podem impactar a formação dos preços. Mas 

ainda é o preço o fator de maior influência para expansão ou retração da cafeicultura 

(BARRETO & ZUGAIB, 2016).  

O mercado cafeeiro tem características particulares, como por exemplo as 

reações defasadas de oferta em resposta a estímulos de preços de até cinco anos. 

Este fenômeno acontece em razão do início de produção de novos cafezais, que 

começam a produzir somente dois anos e meio após o seu plantio. Assim, são 

comuns modelos que explicam as flutuações de preços com a produção reagindo a 

demandas de três a quatro anos atrás. Essas reações a preços elevados podem 

gerar superofertas em um período de três a quatro anos, causando novamente 

redução de preços (MILHOMEM et al, 2000). 

O mapa da Figura 42 apresenta os exportadores de café verde brasileiro e a 

Figura 43 apresenta as percentagens de café exportadas para cada um destes, os 

dois com base no ano de 2020. 
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Figura 42– Mapa de exportações brasileiras de café verde (2020). 

 
Fonte: Secex (2021). 

 

 

Figura 43– Mapa de tendências das exportações brasileiras de café verde (2020).

 
Fonte: Secex (2021). 

 

Analisando por Unidades Federativas, os maiores produtores são também os 

maiores exportadores de café verde, vide a Figura 44. 
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Figura 44– Principais unidades federativas exportadoras de café verde. 

 

Fonte: Secex (2021). 

 

A desvalorização também acontece nas exportações de café torrado, 

extratos, essências e concentrados de café, como pode ser visto nas Figuras 45, 46 

e 47. 

 

Figura 45 – Série histórica do valor de exportação de café industrializado (US$). 

 

Fonte: Secex (2021). 
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Figura 46 – Série histórica de peso de café industrializado exportado. 

 

Fonte: Secex (2021). 

 

Figura 47 – Série histórica do preço do café por peso (US$/kg).

 

Fonte: Secex (2021). 
 

Já o cenário de países importadores de café industrializado se altera quando 

comparado ao mercado de café verde. Isto é consequência de os países europeus 

não serem fortes compradores deste produto, destacando-se a Rússia como um 

forte consumidor de café torrado brasileiro.  Isto fica explícito nas Figuras 48 e 49, 

para o ano de 2020. 
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Figura 48 – Mapa de exportações brasileiras de café industrializado (2020). 

 

Fonte: Secex (2021). 

 

Figura 49 – Mapa de tendências das exportações brasileiras de café industrializado (2020). 

 

Fonte: Secex (2020). 

 

Também o perfil dos estados presentes nesse mercado muda, com Paraná e 

São Paulo liderando as exportações, vide a Figura 50. 
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Figura 50 – Principais unidades federativas exportadoras de café industrializado.  

 

Fonte: Secex (2021). 

 

As exportações brasileiras são majoritariamente de café verde como pode ser 

visto na Figura 51. 

 

Figura 51 – Participação nas exportações brasileiras por produto (Safra 2019/20 – Jul-Jun). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2020). 

 

A seguir as Figuras 52, 53 e 54 apresentam as exportações brasileiras por 

produto, permitindo melhor visualização de seus movimentos de mercado. Os 
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gráficos foram elaborados com dados dos relatórios anuais de café da USDA para 

safras anuais com período de julho a junho. 

 

Figura 52 – Série histórica de exportações brasileiras (Jul-Jun) por produto. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2013-2021). 

 

 

Figura 53 – Série histórica de exportações brasileiras (Jul-Jun) de café solúvel. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2013-2021). 
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Figura 54 – Série histórica de exportações brasileiras (Jul-Jun) de café torrado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2013-2021). 
 

Para a análise mais aproximada de cada um desses produtos, o gráfico da 

Figura 55 apresenta as tendências de crescimento ou queda anuais de cada um dos 

mercados quando comparados com a safra anterior. Na construção do gráfico foram 

utilizados os mesmos dados de exportação da USDA, utilizados na construção dos 

gráficos das Figuras 52, 53 e 54. 

 

Figura 55 – Movimentos de crescimento e queda dos mercados exportação dos produtos de café a 
cada safra em relação à safra anterior. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2013-2021). 
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3.5. PRODUÇÃO, CONSUMO E PROCESSAMENTO DE CAFÉ NOS ESTADOS 

UNIDOS 

 

Os únicos territórios norte-americanos com histórico e potencial de produção 

de café em escala são o Havaí e o Porto Rico, os dois localizados fora da porção 

continental do país. Existem, em outros estados, colheitas familiares que se 

especializaram em cafés especiais para cobrir o valor de produção do grão fora dos 

trópicos. 

 

3.5.1. Produção de café arábica e robusta 

 

3.5.1.1. Havaí 

 

No Havaí o cultivo de café se dá após visita do Kamehameha II, o monarca 

havaiano Liholiho, ao Rio de Janeiro, onde foi recebido por Dom Pedro I. Liholiho 

estava em excursão com destino à Inglaterra, onde viria a falecer de sarampo. Os 

membros de sua comitiva tiveram contato com café e açúcar no Brasil e na Europa, 

descobrindo o potencial comercial desses produtos. Na volta a comitiva das ilhas 

sanduíche fez outra parada no Rio de Janeiro, onde obtiveram material propagativo 

para começar o cultivo do café nas ilhas em seu desembarque em 1825 

(THURSTON et al, 2013; KINRO, 2003). 

Após a introdução do café no Havaí, a sua cultura seguiu as altas e baixas do 

mercado do café e suas relações com o mercado do açúcar. Dentre as ilhas 

havaianas, somente Kona possui o clima ideal para a plantação de cafezais, sendo 

esta a ilha que se manteve produzindo o grão independente das condições do 

mercado mundial. Em seus primórdios em um sistema de arrendamento de terras de 

até 2 hectares por grandes processadores à agricultores familiares, em sua maioria 

imigrantes. Ao passo que as outras ilhas investiram em plantações de cana durante 

significativa parte do século XX, voltando a plantar cafezais somente durante a 

década de 1990. Kona é reconhecida como sinônimo de café havaiano até os dias 

atuais. (BITTENBENDER & SMITH, 2008). 

Hoje as variedades encontradas nas ilhas são majoritariamente a variedade 

Típica vinda da América Central, mais precisamente da Guatemala; a variedade 

Moca híbrida, registrada com genética primitiva africana; e variedades modernas 
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brasileiras de árvores semi-anãs Catuaí Vermelho e Catuaí Amarelo 

(BITTENBENDER & SMITH, 2008). 

Os frutos cultivados nas ilhas de forma orgânica começam a amadurecer em 

agosto, durante meados do verão no hemisfério norte. Então começa a época de 

colheita na ilha, com os agricultores familiares indo aos campos fazer a catação. 

Com foco somente nos frutos cereja os agricultores percorrem os campos de quatro 

à cinco vezes, de agosto a janeiro, com o amadurecimento dos frutos sendo 

retardado pelo frio do outono e inverno (KINRO, 2003). 

O processamento dos frutos em Kona é feito por via úmida, quando após 

colhidos são despolpados e fermentados em água para perder sua mucilagem. Após 

esse processo os grãos são enxaguados e levados ao terreiro onde são secos antes 

da retirada do seu pergaminho e seleção por tamanho e qualidade dos grãos 

(KINRO, 2003). Atualmente a maior parte dos produtores, agricultores familiares têm 

terra própria e vendem sua produção de cereja às processadoras, que os tratam, 

secam e revendem como café verde (STEIMAN, 2013).  

Os preços de mercado do café havaiano refletem sua singularidade, inclusive 

frequentemente ultrapassando o preço de cafés premiados pelo Cup of Excellence. 

Porém diversos outros fatores influenciam neste resultado, como por exemplo os 

altos custos para importação de grande parte dos insumos às ilhas e a alta 

remuneração à mão de obra seguindo a legislação norte-americana, além dos 

produtores viverem segundo um alto padrão de vida. Enfim, utiliza-se o marketing de 

local paradisíaco para agregar valor ao produto (STEIMAN, 2013). 

No entanto, os dados de produção dos últimos anos indicam queda da 

produção e produtividade nos cafezais americanos, vide a Figura 56. 
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Figura 56 – Produção e produtividade de café no Havaí. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados USDA (2021). 

 

Segundo JOHNSON et al (2019) a queda na produtividade pode estar ligada 

ao aparecimento da broca do café (Hypothenemus hampei). A praga foi detectada 

na ilha a primeira vez em agosto de 2015 e rapidamente se espalhou pelas ilhas 

Kona e Ka’u. Algumas fazendas, sem conhecimento das medidas controle tiveram 

perdas de até 90% da safra. Até o ano de 2019 a praga já se espalhara para todas 

as ilhas produtoras exceto Kauai. 

 

3.5.1.2. Porto Rico 

 

Já a ilha caribenha de Porto Rico produz café majoritariamente na porção 

centro-oeste da região da Cordilheira Central. O local possui topografia íngreme 

montanhosa e clima fresco e úmido típico da floresta subtropical na região. Suas 

plantações se dividem entre as espécies coffea arabica e c. canephora, sendo a 

primeira destas aproximadamente 80% da produção da ilha (USDA & NRCS, 2012). 

Durante a ocupação espanhola, os colonizadores viram o potencial da ilha 

para a introdução da cultura do café, oferecendo proteção tarifária do produto porto-

riquenho para suprir o mercado europeu. Mudas de café foram importadas da 

República Dominicana e cultivadas na cidade de Coamo em 1736. O cultivo se 

expandiu próximo aos portos da região litorânea e a maioria destas fazendas eram 

movidas à mão de obra escrava, pois nesta época pequenos fazendeiros podiam 
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fabricar e escoar seu próprio café e se manter sem depender de grandes 

fazendeiros, resultando no aumento do contrabando de pessoas ao Porto Rico a 

partir da metade do século XVIII (O'NEILL, 1990).  

Em meados do século XIX o café se afasta da região costeira por causa da 

expansão do mercado do açúcar e sobe às montanhas, com essa mudança se 

tornou o principal produto de exportação da ilha (CRISTÓBAL, 2006). A realidade 

dentro destas fazendas produtoras era muito dura aos camponeses que nelas 

trabalhavam, que longe da costa não tinham outra opção de sustento e dependiam 

dos fazendeiros para suprir suas necessidades mais básicas e trabalhavam em 

condições análogas à escravidão (MONROIG INGLÉS, 2015; O'NEILL, 1990).  

Em 1898 como consequência da Guerra hispano-americana os Estados 

Unidos tomaram posse de Porto Rico e sua visão agrícola para a ilha caribenha era 

diferente da espanhola, com incentivo ao investimento em cana de açúcar. Sem os 

mesmo incentivos de antes, a indústria praticamente artesanal de café existente na 

região entrou em decadência e se deteriorou ainda mais após uma sequência de 

dois furacões, 1928 e 1932, na região oeste (FAIN et al, 2017). 

A indústria de café do Porto Rico, que chegou a ser a sexta maior produtora 

de café do mundo no século anterior, sofre para se manter durante o século XX, com 

programas governamentais para sua manutenção. Então durante as décadas de 

1970 e 80 o sistema produtivo tradicional porto-riquenha se modifica. De um cultivo 

em sombra praticado tradicionalmente a um modelo intensivo de produção, à sol 

pleno com variedades mais resistentes e produtivas (FAIN et al, 2017; MONROIG 

INGLÉS, 2015).  

Como consequência ao sistema intensivo e o modelo colonial de exploração, 

a flora natural da região foi muito afetada. No presente século o cenário é de 

incentivos à produção sustentável de café, com reflorestamento dos cafezais para 

produção à sombra. Tal medida tem objetivo de proteção à fauna local e controle da 

temperatura nos campos (USDA & NRCS, 2012). Atualmente a indústria do café não 

tem preços competitivos com o resto do mundo, afetada pelo alto custo de produção 

e escassez de mão de obra. Além de que, a sensibilidade do café arábica a altas 

temperaturas ameaça a viabilidade da produção de café especial na região, com 

previsões de aquecimento global oferecendo panoramas não favoráveis à cultura 

(GÓMEZ, 2016). A Figura 57 apresenta a queda de produção e produtividade do 

café porto riquenho nos últimos 7 anos. 
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Figura 57– Produção e produtividade de café em Porto Rico. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da FAO (2021). 

 

 

Mesmo com a demanda do mercado pelo café especial de origem porto 

riquenha as secas, furacões (Figura 58) e mutações resistentes de pragas assolam 

os cafezais do país, além do já conhecido problema de falta de mão de obra. 

 

Figura 58 – Estragos à cultura do café após furacão María em 2017. 

 

Fonte: Newton (2017). 
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3.5.1.3. Califórnia 

 

A introdução da cultura no estado se deve ao produtor Jay Ruskey e ao 

professor consultor Mark Gaskell. Eles começaram seus experimentos em 2002, 

após identificar similaridades entre o clima de altitude próximo ao Equador e o 

mesoclima da região Sul da costa da Califórnia de latitude 34°. Eles fizeram diversas 

experiências para definir as condições de cultivo ideais e apresentar a cultura a 

diferentes produtores da região (WARNET, 2015; VIETH, 2021). 

A exposição ao sol e ao calor são suficientes na região e não são comuns 

doenças e pestes comuns ao cafezal na região. Mas o solo alcalino e as 

temperaturas frias do inverno são condições a serem observadas. É comum a 

plantação na região em consórcio com a cultura do abacate, com o crescimento 

sombreado do café, pois assim há maior controle da temperatura e as exigências 

nutricionais das duas plantas são similares. É possível também que se plante café 

em campo aberto, mas nessas condições é necessário irrigação dos campos para a 

maturação dos frutos (ROLSHAUSEN & DZUNG, 2018). 

O mercado de cafés da Califórnia então atende um seleto nicho de cafés 

especiais de origem rara (ROLSHAUSEN & DZUNG, 2018). Hoje podem ser 

encontradas mais de 15 variedades de café arábica entre as cidades de San Luis 

Obispo e San Diego, dentre as mais comuns estão as variedades Caturra amarelo e 

vermelho, Laurina, Pacas e Geisha, com colheita entre Maio e Setembro na região 

(FRINJ COFFEE, 2021). 

 

3.5.2. Processamento de café nos EUA 

 

Tipicamente, o café verde importado para os Estados Unidos é processado 

para consumo interno ou para reexportação de produtos refinados com maior valor 

agregado (BOAVENTURA et al, 2018). 

Para produzir o café torrado e moído (T&M) consumido nos Estados Unidos, 

grãos verdes de diversas origens são misturados pelos torrefadores/roasters, 

formando os blends, com o objetivo de obter um produto homogêneo para a massa 

de consumidores. Normalmente esse mercado foca na uniformização de seu produto 

para o fortalecimento de uma marca. Já no mercado de cafés especiais e gourmet, o 
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reconhecimento do país de origem, assim como da variedade de aromas e sabores, 

são fatores que valorizam o produto. Desta forma, cafés especiais e gourmet 

dificilmente misturam grãos de diferentes origens. Sendo assim, para o café comum 

o consumidor se limita a escolher o que comprar pela marca do roaster, enquanto 

para cafés especiais diversos atributos são levados em consideração na hora da 

compra (DONNET et al, 2007). 

 

3.5.3. Mercado americano 

 

O mercado de café americano é o mais consolidado do mundo com o maior 

consumo mundial, porém seu consumo doméstico não tem crescido na mesma 

proporção da média mundial. Ainda assim, ele apresenta crescimento no setor 

conhecido como foodservice, representado majoritariamente pelas cafeterias e 

restaurantes. O consumo de cápsulas tem se destacado no país, sendo o segundo 

formato de café mais proeminente no País. Assim, o futuro do mercado americano 

depende de ofertas de café especial e bebidas prontas, aquelas que apresentam 

maior praticidade ao consumidor (AGUIAR, 2021; SILVA, 2020). 

A importação de café verde americana está representada na Figura 59 junto 

com a variação de estoques anuais, isto é, a diferença entre os estoques no início e 

final de cada ano. Pode-se perceber uma forte relação entre as duas variáveis a 

partir de 2017/2018. Para a elaboração deste gráfico foram utilizados dados USDA, 

o departamento considera o início do ano comercial para países importadores como 

outubro. 
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Figura 59 – Relação entre importação e estoques de café nos Estados Unidos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2021). 

 

A seguir a Figura 60 mostra o gasto em importações de café no ano de 2020 

nos Estados Unidos e o volume importado, dentre os principais exportadores de café 

para o país. 

 

Figura 60 – Principais exportadores de café para os Estados Unidos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2021), Cecafé (2021) e Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia – FNC (2021). 

 

Além de café verde o país também importa café industrializado: solúvel e 

torrado e moído (T&M), como pode ser visto na série histórica da Figura 61. 

23000

23500

24000

24500

25000

25500

26000

26500

27000

27500

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Im
p
o
rt

a
ç
ã
o
 (
M

il
 S

a
c
a
s
 d

e
 6

0
 k

g
) 

E
s
to

q
u
e
 (

M
il
 S

a
c
a
s
 d

e
 6

0
 k

g
) 

Variação do estoque anual de café Importação de café verde

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Colômbia Brasil Guatemala Indonésia

(M
il
 S

a
c
a
s
 d

e
 6

0
 k

g
) 

(B
il
h
õ
e
s
 d

e
 d

ó
la

re
s
) 

Importação de Café (Receita) Importação de Café (Volume)



67 
 

Figura 61 – Importações norte-americanas de café industrializado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2021). 

 

A importação de café T&M estadunidense é uma nova tendência e essa 

tendência reflete também o movimento de exportação deste tipo de café, como pode 

ser visto na Figura 62. Pela análise da série histórica dos últimos 10 anos 

disponibilizado pela USDA, os Estados Unidos também não exportam café solúvel, 

ou café verde.  

Estes dados da USDA (2021), citados no parágrafo anterior, podem ser 

conflitantes com dados da ICO (2021), que podem ser vistos na Figura 15. Pela ICO 

os Estados Unidos reexportam por volta 3 milhões de sacas de café a cada ano. 
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Figura 62 – Importação e Exportação americanas de Café T&M. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2021). 

 

O consumo interno do país pode ser dividido pela USDA entre café T&M e 

café solúvel, e pode ser analisado nas Figuras 63 e 64. 

 

Figura 63 – Divisão do consumo interno de café nos Estados Unidos.

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2021). 
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Figura 64 – Consumo interno norte-americano de café T&M. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2021). 

 

A seguir temos informações da revista especializada Perfect Brew, que reuniu 

estatísticas e dados sobre o mercado de café nos últimos anos, junto a suas fontes. 

Para o ano de 2020, pela SCA, 62% dos americanos tomam café diariamente e 69% 

consomem café pelo menos uma vez na semana. O consumo de café total per 

capita é de 1,9 xícaras ao dia e dentre os consumidores de café este número sobe 

para 3,1 xícaras ao dia. Por causa da pandemia do Covid-19 estes números caíram 

modestamente para 1,7 e 2,9 respectivamente. A NCA já tem uma aproximação de 

consumo por gênero para 2020 que indica que homens consomem 2,22 xícaras por 

dia e mulheres 1,79 xícaras por dia. Em contrapartida, a American Sleep (2020), 

indica os gastos de homens e mulheres consumidores anualmente em café sendo 

US$ 1.1934/ano e US$ 2377/ano, respectivamente. 

O consumo per capita de café americano pode ser observado nas Tabelas 1 e 

2. 

 

Tabela 1 – Consumo per capita de café norte-americano 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.95 1.98 1.97 2.01 1.85 1.65 1.96 2.06 2 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados NCA  por Perfect Brew (2021). 

 

 

22500

23000

23500

24000

24500

25000

25500

26000

26500

27000

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

(M
il
 S

a
c
a
s
 d

e
 6

0
 k

g
) 

T&M



70 
 

Tabela 2 – Consumo per capita de café descafeinado norte-americano 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.24 0.27 0.22 0.29 0.25 0.19 0.39 0.24 0.27 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados NCA por Perfect Brew (2021). 

 

Um fator importante no perfil de consumo estadunidense de café é o perfil de 

idade, que indica maior consumo das parcelas mais idosas na população, como 

pode ser visto nas Figuras 65 e 66. 

 

Figura 65 – Consumo per capita por grupo de idade nos Estados Unidos em 2020. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados NCA por Perfecf Brew (2021). 
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Figura 66 – Porcentagem de consumidores por grupo de idade nos EUA em 2020. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados NCA por Percfect Brew(2021). 
 

O local mais comum para o consumo de café é o ambiente doméstico, como é 

apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Onde os consumidores bebem café nos Estados Unidos em 2020 

Local % 

Em casa 90 

Ambiente de trabalho 24 

Para viagem/Durante o transporte 23 

Restaurante/Hotel 15 

Casa de amigos/família 14 

Cafes 12 

Coffee Shops/Coffee Bars 10 

Ambiente acadêmico/estudantil 4 
Fonte: Adaptado de Statista Survey por Perfect Brew (2021) 

 

Complementar a esta informação, na Figura 67 são apresentados os valores 

de vendas de 2020 dos mais comuns mercados relacionados ao preparo doméstico 

nos Estados Unidos. 
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Figura 67 – Vendas em milhares de dólares de produtos do café.

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados Beverage Industry Magazine por Perfect Brew (2021) 

 

3.5.3.1.  Relações de mercado Brasil-Estados Unidos 

O Brasil e os Estados Unidos têm acordos de comercio bilateral, com políticas 

de facilitação que tem como objetivo reduzir custos e prazos em suas relações 

comerciais. Assim, o café verde brasileiro não sobre barreiras tarifárias, mas o 

mesmo não ocorre completamente com o café industrializado. Podem-se citar como 

exemplos de barreira tarifária: restrições quantitativas, licenciamento de 

importações, procedimentos alfandegários, medidas antidumping e compensatórias 

(TONETTI et al, 2015). A existência de barreiras tarifárias e fitossanitárias podem ser 

um entrave a comercialização do produto. Em 2018, 116 países aplicavam barreiras 

tarifárias ao café brasileiro, como pode ser visto na Figura 68 e 69. 
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Figura 68 – Tamanho do comércio e níveis de proteção aplicados ao café não torrado não 
descafeinado, em grãos brasileiros no mercado internacional.

 
Fonte: Adaptado por FGV (2019) de Macmap (2018). 

 

Figura 69 – Tamanho do comércio e níveis de proteção aplicados ao café solúvel, mesmo 
descafeinado, brasileiro no mercado internacional.

 

Fonte: Adaptado por FGV (2019) de Macmap (2018). 
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A disseminação do consumo em cafeterias especializadas é um movimento 

americano e tem como protagonista a cadeia Starbucks (BOAVENTURA et al, 2018). 

Nestes estabelecimentos são servidos cafés diferenciados. O país que mais recebe 

cafés diferenciados brasileiros são os Estados Unidos, com 24,8% das exportações 

da modalidade em 2019 e 21,7% em 2021 (AGUIAR, 2021; AQUINO, 2020b). 

Os Estados Unidos são os maiores compradores de café diferenciado 

brasileiro, como pode ser visto na Figura xx. 

 

Figura 70 – Participação nas exportações brasileiras de café especial 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados Cecafé (2021) 

 

Como pode ser visto na Figura 62, da seção anterior (3.5.4 – Processamento 

do café nos Estados Unidos e Mercado americano de café), não é o Brasil o maior 

fornecedor de café verde para os Estados Unidos em 2020, e sim a Colômbia.  

Dentre os países produtores, um dos maiores importadores de café brasileiro 

é a própria Colômbia, como pode ser visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Exportações brasileiras para países produtores (em mil sacas de 60 kg) 

Países Produtores 
Jan-Jul 
2021 

Jan-Dez 
2020 

Variação (para o mesmo período de 
Jan-Jul dos anos 2020 e 2021) 

Colômbia 649,06 797,87 115,9% 

México 415,40 1.014,47 -18,5% 

Equador 128,99 114,28 120,1% 

Rep. Dominicana 53,62 87,01 1900,7% 

Cuba 36,72 32,07 91,5% 

Indonésia 33,89 81,04 -35,0% 

Vietnã 30,10 115,68 -56,3% 

Índia 25,40 63,40 65,4% 

Costa Rica 7,14 5,00 351,9% 
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Paraguai 4,60 11,22 -43,0% 

Filipinas 4,16 10,40 -45,8% 

Trinidade e Tobago 1,62 4,55 -37,7% 

Quênia 0,96 1,61 - 

Panamá 0,32 - - 

Tailândia 0,32 1,78 -73,8% 

Venezuela - 41,84 - 

Total Geral 1392,30 1062,23 31,1% 
Fonte: Adaptado de Cecafé (2021 e 2020) 

 

Os Estados Unidos são o país que mais importa café verde brasileiro, junto à 

Alemanha. Isto como pode ser visto nas Figuras 42 e 43 da seção 3.4.3.1 – 

Movimentos de Exportação do café brasileiro. 

Também, os Estados Unidos é o país que mais importa o café industrializado 

brasileiro, por dados da Secex em 2021, ele é responsável por 19% de participação 

nos valores de exportação totais em 2020 e 17% de janeiro a julho de 2021. 

Somente para o café solúvel, os Estados Unidos representam 20% das exportações 

nacionais, e para café T&M são 24%, sendo também o principal comprador destes 

produtos brasileiros individualmente. As Figuras 71 e 72 a seguir, mostram a série 

temporal da participação dos Estados Unidos nas vendas de café solúvel e torrado 

em comparação com a variação de exportações totais. 

 

Figura 71 – Quantidade de café T&M exportado pelo Brasil (Jul – Jun). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2017 a 2021) 
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Figura 72 – Quantidade de café solúvel exportado pelo Brasil (Jul – Jun). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2017 a 2021) 
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4.  DISCUSSÕES 

 

4.1. Produção, mercado, consumo e processamento mundial do café 

 

A produção mundial de café está compreendida na zona intertropical do globo 

terrestre por causa do clima, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. O café 

arábica produzido predominantemente nas Américas, e o robusta majoritariamente 

na Ásia. 

O Brasil é o maior produtor de café arábica e segundo maior produtor de café 

robusta. Os percentuais de produção, por safra mundial (Figura 5, p.13), indicam 

queda na proporção de café robusta em relação à produção total de produção junto 

ao café arábica entre as safras 2019/20 e 2020/21.  

Isso se deve ao fato de que, nesse período, o Brasil obteve alta na produção 

de café arábica (Figura 6, p.14), enquanto a produção de café robusta teve redução, 

considerando as safras 2019/20 e 2020/21, em razão da queda de produção 

vietnamita (Figura 7, p. 15). 

O mercado mundial compreende negociações de importação e exportação. A 

União Europeia é a maior importadora de café do mundo, seguida dos Estados 

Unidos, Alemanha, Itália, Japão e França. E os maiores exportadores são Brasil, 

Vietnã e Colômbia. Sendo o Brasil o único país presente como maior exportador de 

cafés robusta e arábica simultaneamente. 

O consumo mundial de café, no ano-cafeeiro 2020-2021, deverá atingir o 

volume físico equivalente a 167,58 milhões de sacas de 60kg, representando um 

acréscimo de 1,9%, em comparação com o consumo registrado no ano-cafeeiro 

anterior, que foi de 164,43 milhões de sacas (GUERRA, 2021). 

A pandemia do Covid-19 impactou muito o mercado. Aos cafeicultores é 

comum enfrentar crises que dificultam a produção, como extremos climáticos ou 

mão de obra escassa para colheita. No entanto, a pandemia tem um efeito global. 

Assim, a mesma crise que afetou os países fornecedores de café também atingiu os 

países consumidores, oferecendo uma instabilidade muito grande aos produtores. O 

extraordinário atraso e hesitação na compra de café pelos importadores causa muita 

instabilidade aos cafeicultores, e muitas vezes também a comunidades inteiras que 

dependem da economia do café (KOEHLER, 2020; ICO, 2020). 



78 
 

Podem ser apontados como os principais impactos da pandemia a restrição 

na mão de obra e problemas de logística. Pois, primeiramente, com as medidas 

sanitárias e de distanciamento social, muitas vezes é impossibilitado o transporte e 

alojamento de trabalhadores sazonais para a colheita. E mais ao fim da cadeia, a 

estrutura de exportações foi afetada, resultando em demora para embarque de 

cargas e maiores custos nestas operações (ICO, 2020). É certo que o total impacto 

desta crise sanitária ainda não pode ainda ser mensurado. A princípio pois ela ainda 

não acabou, e mesmo após seu fim seus efeitos continuaram a perdurar por tempo 

indeterminado.  

 

4.2. Produção, consumo e processamento de café no Brasil 

 

O Brasil possui uma das produções de café mais sustentáveis do mundo. As 

legislações ambientais e trabalhistas nacionais estão entre as mais rigorosas dentre 

os países produtores (MAPA, 2018). Além disso, o café é a commodity agrícola 

brasileira que possui o mercado mais antigo, com estruturas bem definidas e 

desenvolvidas.  

A produção de café destaca-se nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, 

São Paulo, Bahia e, Paraná. Com a adoção de novas tecnologias de produção, 

resultado do avanço e investimento em pesquisa, houve um crescimento de 88,9% 

na produtividade em 19 anos, evoluindo de 14,4 sc/ha em 2001 para 27,2 sc/ha em 

2019 (AQUINO, 2020a). 

Os mercados de café arábica e robusta são diferentes, assim como suas 

necessidades agroclimáticas, e modo de produção e processamento. Cada vez mais 

os cafeicultores têm investido em produzir café robusta (Figura 36, p. 42), inclusive 

com cada vez mais participação deste café na produção total (Figura 30, p. 39). 

Isso se deve ao fato de que, o café robusta tem maior resistência às 

mudanças climáticas e a bienalidade que o café arábica. Além disso, o grão sofre 

menores variações proporcionais de preços no mercando internacional. Entre 2010 e 

2019 ele teve queda de 31,48% em seus preços, enquanto o café arábica, para o 

mesmo período, teve queda de 64,46% (Figura 17, p. 28), isto é, pouco mais do que 

o dobro proporcionalmente.  
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Os cafés arábica e robusta tiveram aumento de produtividade de 23,09% e 

53,42%, respectivamente, nos últimos 8 anos (Figura 33, p. 40 e Figura 36, p. 42). 

Também tiveram um aumento de produção, sendo favorável o aumento das 

lavouras. 

Os resultados em relação à produção nacional de café robusta indicam a 

tendência de aumento na sua produção, tendo em vista a maior resistência às altas 

temperaturas e estresse hídrico, ocorridos no decorrer das últimas safras. Além de 

preços estáveis e cativo mercado interno. 

A evolução do consumo do café no Brasil, nos últimos 10 anos, ocorreu em 

função do incentivo à diversificação das indústrias, para oferecerem novos produtos 

e novas formas de consumir. Além de embalagens de alta tecnologia, para aumento 

da durabilidade do produto. Assim, houve aumento no consumo de café torrado, 

solúvel e em cápsulas. 

Dessa forma, o Brasil contribui de forma efetiva na produção, mercado e 

consumo mundial e nacional de café. 

De certo, a crise da Covid-19 teve impactos no setor cafeeiro do Brasil. 

Enfrentando também dificuldades na colheita, os cafeeiros têm investido em mão de 

obra local que, como não é suficiente, tem atrasado a colheita. Ou então levando os 

cafeicultores a fazerem a colheita precocemente, com uma quantidade maior de 

frutos verdes. Na maior parte das vezes os produtores não tem estrutura para o 

transporte de trabalhadores ou então seu alojamentos, sem que descumpram os 

rígidos novos protocolos sanitários (AGÊNCIA SAFRAS, 2020; HERON, 2021). 

Além disso, dificuldades logísticas dificultaram o escoamento dos grãos. Com 

atrasos de carregamentos do café para exportação ou os novos protocolos de prova 

de café, que demandam adaptação de todo o setor para entrega do produto a tempo 

(HERON, 2021). 

Ainda assim, cafeicultores afirmam que, ainda que novos custos e 

procedimentos modifiquem o mercado, variáveis como extremos climáticos ou 

políticas locais são ainda mais influentes na produção (ICO, 2020). Como exemplo 

se tem a bienalidade negativa da safra 2021/2022, junto a uma seca e geada 

históricas no período, afetando muito a produção brasileira e com estimativas de 

gerar alta nos preços (CANAL RURAL, 2021). Somado a isto, tem-se os custos 

extras de colheita, insumos e infraestrutura exigidos para o controle da Covid-19. 
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Esses custos, que foram diluídos na alta safra do ano anterior (2020/2021), serão 

ainda mais relevantes este ano com a menor produção (EMATER MG, 2021). 

O mercado doméstico para café especiais, no entanto, foi muito afetado. Com os 

cafés fechados e sem vendas o espaço para a venda do produto é muito reduzido. 

As cafeterias têm investido em vendas por e-commerce e delivery (PROENÇA & 

HADDAD, 2020; TURCO et al, 2020). 

 

4.3. Produção, consumo e processamento de café nos Estados Unidos 

 

O cultivo do café nos Estados Unidos ocorre principalmente no Havaí, Porto 

Rico e Califórnia. Entretanto, a produção nesses estados, em 2020, sofreu redução 

quando comparada ao ano 2019. Os Estados Unidos importam café para suprir a 

demanda de consumo interno. 

O café verde importado para os Estados Unidos é processado para consumo 

interno, ou para reexportação de produtos refinados com maior valor agregado 

(BOAVENTURA et al, 2018). A reexportação se refere a compra de cafés verdes de 

países produtores, seu processamento e venda para outros países (inclusive o 

próprio país de origem dos grãos), mas com um valor agregado muito superior ao 

café vendido vindo diretamente de sua origem. 

Sendo o mercado de café americano o mais consolidado do mundo, com o 

maior consumo mundial. Porém seu consumo doméstico não tem crescido na 

mesma proporção da média mundial. 

Os Estados Unidos compram café da Colômbia, do Brasil, da Guatemala e da 

Indonésia. O consumo de café torrado e moído tem crescido ao longo de dez anos 

(Figura 61, p. 65). E o consumo café solúvel se apresenta pouco expressivo em 

relação ao consumo de café T&M (Figura 63, p. 66). 

Já o perfil de consumo estadunidense está ligado a um hábito das parcelas 

mais idosas da população, que consumem até duas xícaras e meia por dia e tem 

uma parcela maior de consumidores na faixa etária acima de 60 anos. Em destaque 

tem-se também a faixa entre 30 e 49 anos (Figura 65, p. 68 e Figura 66, p. 69). 

Sendo o país que mais importa café verde e industrializado oriundos do Brasil 

(Figura 43, p. 50 e Figura 49, p. 53). O Brasil e os Estados Unidos têm acordos de 
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comercio bilateral, com políticas de facilitação que tem como objetivo reduzir custos 

e prazos em suas relações comerciais. 

Assim, os Estados Unidos, com o maior consumo de café mundial, 

contribuem significativamente para o mercado internacional. 

Quanto a pandemia, em curto prazo o isolamento social provocou maior 

consumo da bebida doméstico nos mais importantes mercados consumidores, como 

Brasil e Estados Unidos, além de impulsionar o e-commerce de cafés no mundo 

topo. No entanto os comércios locais, como pequenas coffee shops, tiveram que 

fechar suas portas por muito tempo em favor do distanciamento social e muitas 

nunca reabriram. E com queda de até 38,7% do público, as grandes franquias 

migraram suas estratégias de venda para drive-throughs e vendas com pagamento 

por aplicativos (TURCO et al, 2020; KLEIN, 2021; KOEHLER, 2020; PARK, 2020). 

 

4.4. Análise de mercado, e inserção do café brasileiro nos Estados 

Unidos 

 

Antes de analisar o mercado e a inserção do café brasileiro nos Estados 

Unidos é importante discutir a respeito das ondas do café, para que se possa 

compreender as oportunidades que serão geradas ao longo do tempo. 

A primeira onda ocorreu entre os anos 30 e 60, caracterizada pela produção 

em massa, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. A ideia era tornar o café 

um item importante nos lares e comércio. O café era essencial por causa da cafeína, 

e não havia preocupação com a qualidade e sim com o custo. As principais 

empresas dessa época: Nescafé, Folgers, Mr. Coffee, Maxwell House (GRÃO 

GOURMET, 2020). 

A segunda onda ocorreu entre os anos 60 aos 90, quando o café especial 

começou a conquistar o mercado consumidor. A empresa Starbucks entendeu que o 

mercado consumidor gostaria de uma experiência diferente com o café de maior 

qualidade, porém padronizado por uma torra mais escura. Assim, as cafeterias 

passaram a ser um local de encontro. As máquinas de expresso se expandiram e 

foram criadas bebidas diferentes com base no café, como frappuccinos e outras 

invenções. As principais empresas dessa época: Starbucks, Peet’s Coffee & Tea 

(GRÃO GOURMET, 2020). 
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A terceira onda ocorreu entre os anos 90 até hoje, e é período em que o café 

especial passou a ser degustado por seus aromas e sabores. Na terceira onda 

passam a ser valorizados: 

a) Rastreabilidade do café até a fazenda produtora; 

b) Sabores e aromas de cada café, ressaltados por torra mais branda e 

métodos de preparo não automatizados, como o café filtrado, que ressalta essas 

características; 

c) Cafés de origem única, sem misturas, para sentir todo sabor do local onde 

é produzido; 

d) Cafés com certificações de sustentabilidade e comércio justo, valorizando o 

produtor de café; 

e) Profissionais do café como provadores e baristas; 

f) Novos métodos e utensílios para o preparo do café em casa e nas 

cafeterias especializadas, como Hario V60, Chemex, Aeropress, entre outros. 

As principais empresas e associações dessa época: Specialty Coffee 

Association (SCA), Intelligentsia, Counter Culture, Stumptown, Blue Bottle (GRÃO 

MESTRE, 2020). 

Desse modo, considerando as novas formas de consumo na terceira onda, o 

mercado, e a produção tiveram que se adequar às novas exigências, e assim 

contribuíram para o desenvolvimento tecnológico, e em investimentos em pesquisas, 

proporcionando um produto de melhor qualidade. 

Em seu artigo, Faleiros e Tosi (2019) defendem: 

“[...] Os Estados Unidos, (são) detentores do maior e mais promissor mercado 

consumidor de café, em função do advento da industrialização, da urbanização e do 

notável esforço propagandístico. [...] O esforço de propaganda e a correlata 

construção social da qualidade dos cafés colombianos impunham dificuldades ao 

Brasil na medida em que necessitava reter um volume cada vez maior de sacas de 

grãos ordinários, com rebatimentos em crescente demanda por crédito externo.” 

 

Em consonância, tem-se o gráfico da Figura 17 (p. 28), que apresenta os 

valores pagos aos países exportadores em uma série de 10 anos (2010-2019), onde 

a diferença de valores pagos entre os cafés colombiano e brasileiro varia entre 7 e 

35% no período, com uma média de 18% de desvalorização do café brasileiro em 

relação ao colombiano. E o valor de 33% de desvalorização em 2019. 
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Na mesma linha, a Figura 60 (p. 64) apresenta a informação que no último 

ano a Colômbia exportou mais café para os Estados Unidos que o Brasil, 18,25% 

mais sacas, faturando 10,67% a mais no total. 

Ainda assim, os Estados Unidos, junto a Alemanha, é o maior importador de 

café verde brasileiro, cada um com uma fatia de 19% dos volumes exportados, visto 

no gráfico na Figura 43 (p. 50). Utilizando os dados de importação e reexportação da 

ICO (2021a) que geraram as Figuras 14 (p. 26) e 15 (p. 27), foi elaborada a Tabela 

5. 

 

Tabela 5 – Quadro da série histórica de importação (mil sacas de 60 kg) e reexportação 
(porcentagem do valor importado no mesmo ano) da Alemanha e Estados Unidos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados ICO (2021a) 

 

Desta forma, mesmo com o número de importações crescendo para os dois 

países, a Alemanha está em um movimento crescente de reexportação deste café, 

enquanto os Estados Unidos em um movimento decrescente, caindo de 13% da 

quantidade importada em 2010 para 9% em 2019. 

Relacionado a este fato, Sório et al. (2015) relata: 

“Ao se observar os investimentos realizados recentemente em construção de 

novas plantas ou ampliação de instalações existentes – tanto de café solúvel, 

quanto de café torrado e moído – em países como Alemanha, Espanha, 

Indonésia, Itália, México, Suíça e diversos outros, pode-se concluir que há 

pouca atratividade do Brasil como plataforma de exportação de café 

processado e queda de competitividade do produto brasileiro. Ou seja, nosso 

café verde é exportado e serve para ampliar e reforçar o setor industrial de 

outros países.” 

Inclusive, dentre as maiores indústrias de café em 2020 no Brasil, existem 

empresas com controle de capital estado-unidense e alemão. Como pode ser visto 

no Quadro 1.  
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Quadro 1 – As cinco maiores Indústrias de Café no Brasil em 2020. 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados ABIC (2021) e Sório et al.(2015). 
 

Ainda assim, os volumes de exportação de café solúvel e café T&M no Brasil 

tem crescido nos últimos 8 anos (12/2013 a 19/2021), como foi apresentado nos 

gráficos das Figuras 53 (p.55) e 54 (p.56), com dados de Relatórios Anuais do Café 

para o Brasil desenvolvidos pelo USDA entre 2013 e 2020. Destacando-se inclusive 

o alto crescimento de exportações de café T&M no período, que foi de 83,69%. 

Enquanto o crescimento para o café solúvel foi de 37,36%. 

Em contrapartida, e absorvendo a maior parte do café industrializado 

brasileiro, está os Estados Unidos. Embora o USDA e a ICO não tenham dados 

completamente compatíveis (Figuras 15, p. 27; Figura 62, p.66). Ainda assim, as 

duas séries são ressonantes no que se refere ao fato de grande queda das 

quantidades de café T&M exportados pelo país. E a mesma Figura 62 (p.66) 

também apresenta o crescimento de importações de café T&M, assim como a Figura 

64 (p.67) mostra o crescimento do consumo americano. Para o mesmo período de 8 

anos o consumo de café T&M nos Estados Unidos cresceu 11,25%. 

A participação estadunidense na proporção de café T&M e solúvel, como 

comentado anteriormente é a maior entre os países importadores do café brasileiro. 

Na Figura 73 (p. 85) os dados das Figuras 71 (p. 75) e 72 (p. 76) (USDA) foram 

trabalhados para obter-se em valores concretos a proporção participação americana 

no mercado de café brasileiro. É possível então perceber uma tendência de queda 

na participação para o café T&M e de crescimento de participação para café solúvel. 
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Figura 73 – Participação americana nas exportações de café industrializado brasileiro.

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) com dados USDA (2017 a 2021) 

 

Também, a proporção de produção de café robusta no Brasil tem crescido em 

comparação ao total (robusta e arábica), como visto na Figura 30 (p.39). Ainda 

assim, não é um movimento contínuo de crescimento, como a tendência global de 

produção de robusta visto na Figura 5 (p.13).  

Segundo Faleiros e Tosi (2019), a expansão da produção de café robusta se 

deve ao aumento de temperaturas causado pelo aquecimento global. Este fenômeno 

afeta mais diretamente o café arábica, pois temperaturas acima de 34° C podem 

causar abortamento excessivo de floração. Os dados comumente utilizados para o 

Zoneamento Agroclimático para a produção de café no Brasil são temperaturas 

médias máxima e mínima anuais e também o déficit hídrico anual. Sendo entre 22 e 

26° C para a variedade arábica e entre 17 e 23° C para a robusta (ASSAD et al, 

2001; CARAMORI et al, 2001; ANDRADE et al, 2012). 

Quanto a pandemia do corona vírus, as transações globais foram afetadas 

com a crise. Além de desafios logísticos em praticamente todas as fases da cadeia 

produtiva do café. No entanto, o Brasil com sua safra recorde de 2020/2021 se 

colocou bem no mercado inicialmente. Além de, por conta de sua capacidade de 

abastecer o mercado com grandes volumes de cafés especial, devido às variedades 

de bebidas obtidas por diferentes solos, temperaturas e altitudes, pode suprir esta 

possível carência do mercado. Pois muitos dos países produtores de cafés especiais 

são altamente dependentes de processos manuais, mas não tem estrutura para 
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cumprir as indicações sanitárias adequadas à pandemia (OIC, 2020; TURCO et al, 

2020; CANAL RURAL, 2020).  
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5.  CONCLUSÕES 

Conclui-se que: 

 A grande variabilidade climática e topográfica das zonas de produção de café 

brasileiras permite a inserção do Brasil em diferentes mercados americanos. A 

produção de café robusta abastece a indústria de café solúvel. 

 

 O mercado de cafés especiais vem crescendo com a terceira onda de consumo, e 

o EUA é o maior comprador de café diferenciado do Brasil. Como os EUA produz 

uma quantidade mínima de café quando comparado aos outros países, é necessário 

que ele importe grandes volumes de café, sendo atualmente o segundo maior 

importador, atrás somente da União Europeia. 

 

 Com o investimento em pesquisa e extensão rural do governo brasileiro, os 

cafeicultores, ao longo dos anos, têm melhorado a produtividade e a qualidade dos 

grãos. Isso tem gerado oportunidades de exportação para o café brasileiro, os 

Estados Unidos são os maiores importadores de cafés diferenciados brasileiros.  

 

 Os Estados Unidos começaram a importar muito mais café solúvel, e torrado e 

moído a partir de 2017/2018. Eles são os maiores compradores de café solúvel e 

T&M brasileiro.  Neste cenário, as exportações de café torrado brasileiro cresceram. 

As indústrias nacionais de café são bem desenvolvidas, pois respondem a alta 

demanda e concorrência do mercado doméstico brasileiro. 

 

 As políticas de livre comércio americanas não impõem taxações ou barreiras ao 

café brasileiro. E a legislação brasileira impõe altos padrões ao café nacional, 

incentivando uma produção sustentável, que por esse motivo, possui alta aceitação 

no comércio internacional. 

 

 As potencialidades do café brasileiro podem ser caracterizadas em relação à 

produção, qualidade e comercialização, atendendo às exigências de mercado 

nacional e principalmente internacional, como os Estados Unidos. Além disso, os 

altos padrões do café brasileiro correspondem às exigências do mercado mundial 
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por cafés mais sustentáveis. Eles têm conquistado um mercado consumidor cada 

vez mais atento às características de aroma e sabor. O Brasil possui grandes 

chances de inserção no mercado americano em função da abertura comercial e da 

receptividade americana ao café brasileiro. 

 

 Não foi possível no presente estudo avaliar-se com maior precisão o perfil do 

mercado e do consumidor americano, pois diversos dados de mercado não são de 

livre acesso ao público. Além disto, a análise realizada se limitou a compreender o 

cenário brasileiro, americano e global e as potencialidades dos produtos brasileiros 

no mercado americano. 

 

 Desta forma, recomenda-se para trabalhos futuros a utilização de dados mais 

aprofundados de mercado. Como a inserção de dados sobre as vendas e 

participação do consumo do café monodose, comparativamente com café T&M e 

solúvel. Ou também preferencias de sabor e origem de cafés do consumidor 

americano. Além dos maiores exportadores de cafés diferenciados e industrializados 

para os Estados Unidos. Seria aconselhável enfim a análise de estratégias de 

inserção dos produtos brasileiros no mercado americano, podendo ser sugerido o 

modelo de análise de SWOT. Este poderá levar em consideração as potencialidades 

dos produtos do café brasileiro e o cenário do mercado americano do café, 

levantados neste estudo. Como também as fraquezas e ameaças que estes 

produtos enfrentam neste mercado e o papel do setor público e privado na conquista 

deste mercado. Além de comparação direta entre os produtos brasileiros e seus 

maiores competidores no mercado global. 
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