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RESUMO 

FILGUEIRAS, Isabelly Neves Filgueiras. A gestão da qualidade e as certificações ABIC 

na indústria brasileira de café, 2018. Monografia (Graduação em Administração) – 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ. 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar a gestão da qualidade e as 

certificações ABIC na indústria brasileira de café. Para isso, foi feita uma pesquisa qualitativa 

onde buscou-se entender o que é a qualidade e o que é certificação, buscou-se descrever o que 

é a Associação Brasileira da Indústria de Café, seus programas e então demonstrar por meio 

da história e de um panorama do agronegócio café a evolução na qualidade do produto e no 

consumo interno da bebida café registrado por pesquisas de mercado. Como principais 

resultados, pode-se concluir que as certificações vêm como auxilio a uma exigência de 

qualidade do mercado competitivo, onde empresas e consumidores são beneficiados e que a 

ABIC contribui significativamente para a manutenção, crescimento e qualidade do café 

comercializado nacionalmente.  

Palavras-Chave: Certificação, Gestão da Qualidade, ABIC, Café.   
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ABSTRACT 

The main objective of this work was to evaluate the quality and the ABIC certifications in the 

Brazilian coffee industry. For this, a qualitative research was carried out in order to 

understand what is quality and what is certification, we sought to describe what a Brazilian 

Coffee Industry Association is, its programs and then demonstrate through history and of a 

panorama of the coffee agribusiness the evolution in the quality of the product and in the 

internal consumption of the coffee drink registered by market researches. As a result of the 

result, it can be concluded that, as the certifications come as auxiliary, a requirement of 

competitive market quality, in which the companies and the consumers are benefited and an 

ABIC is important for the maintenance, growth and quality of the commercialized coffee 

nationally. 
 

Keywords: Certification, Quality Management, ABIC, Coffee. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), fundada em 1973, representa as 

indústrias de café torrado e moído instaladas em todo o território nacional, e tem como 

objetivo a promoção do consumo interno de café a partir da melhoria da qualidade e da 

agregação de valor à bebida, atualmente conta com cerca de 400 empresas associadas, das 

quase 1.200 existentes no Brasil, e que segundo a ABIC são responsáveis pela produção de 

74% de todo o café industrializado no território nacional. 

A ABIC desenvolve inúmeros programas e ações destinadas a ampliar as 

oportunidades para as empresas, criar novos mercados, estimular a modernização e a inovação 

entre as indústrias do setor, na tentativa de garantir sua sobrevivência, mantendo-as no 

negocio. Destacam-se, entre eles: 

 Programa do Selo de Pureza do Café (SPC) – desde 1989, considerado um dos 

programas pioneiros de certificação e autorregulamentação para as indústrias de café; 

 Programa de Qualidade do Café (PQC) – desde 2004, como o mais moderno e amplo 

programa de qualidade e certificação para o café torrado/moído em todo o mundo; 

Estes programas são destinados a certificar a pureza e qualidade das marcas de cafés 

das empresas associadas à ABIC e também garantir que o mercado nacional de café não seja 

descredibilizado com fraudes e comercialização de cafés de baixa qualidade e com alto 

percentual de impurezas. 

Todos os setores do mercado consumidor hoje já conhecem a gestão da qualidade, e a 

maioria das empresas a utilizam para alcançar resultados melhores frente a grande 

competitividade do mercado, não sendo diferente no agronegócio café. Quando falamos em 

qualidade do produto, a gestão da qualidade nos dá formas de garantir, desde a origem da 

matéria prima até a produção e distribuição do mesmo. Por isso, as empresas de café e a 

ABIC também implantaram processos e programas baseados nos conceitos de gestão da 

qualidade.  

            As certificações se tornam a cada dia mais fundamentais para as organizações que 

buscam, prezam e são comprometidas com a qualidade de seus produtos, o que hoje é uma 

exigência do mercado.  
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

Sendo as certificações interligadas ao processo de qualidade, visto que para se obter 

uma certificação é necessário o cumprimento de padrões de produções e regras, surgem 

alguns questionamentos acerca da representatividade dos selos ABIC, são elas:   

Como a gestão da qualidade ajuda as empresas de café a crescer e se destacar no 

mercado? 

Qual a importância e impacto das certificações de pureza e qualidade da ABIC nos 

cafés comercializados em nível nacional? 

Qual ou quais benefícios decorrem da certificação dos cafés, para os torrefadores e  

consumidores de café nacional? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a importância da gestão da 

qualidade e as certificações ABIC para as indústrias de café do Brasil, a contribuição que os 

conceitos de qualidade e a associação têm para elevar o nível do café produzido no mercado 

nacional e o crescimento do agronegócio Café.  

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 Verificar como a gestão da qualidade atua e como pode ser adotada pelas empresas de 
café. 

 Verificar a importância do uso das certificações para os torrefadores, industriais e 

distribuidores de café. 

 Verificar a importância do uso das certificações para o público consumidor.  

1.3 METODOLOGIA  

Inicialmente, foi feita uma pesquisa bibliográfica a fim de conceituar e determinar 

historicamente os temas abordados. Partiu-se, então, para a descrição do que seria a gestão da 

qualidade, apresentando os procedimentos a serem observados na análise das certificações 

como propulsores do crescimento e melhoria dos cafés distribuídos nacionalmente. 



17 

 

Posteriormente foi realizada uma pesquisa documental das empresas associadas e não 

associadas à ABIC. A fonte da pesquisa utilizada foi o site da associação, seu aplicativo e 

banco de dados da mesma.  

A partir das informações coletadas foi feita uma pesquisa exploratória com a 

exposição dos resultados encontrados. A pesquisa será essencialmente qualitativa.  

Os dados foram tabulados e apresentados de maneira a facilitar a observação da 

importância da gestão da qualidade e dos selos como forma de representatividade da 

qualidade e crescimento das torrefações de café, através de textos explicativos, gráficos e 

tabelas. 

Entende-se que esse estudo contribuiu para verificar a representação da qualidade do 

café brasileiro, no decurso da implantação dos conceitos e ferramentas de gestão da qualidade, 

percebendo a importância da emissão de certificados nesse processo. Além disso, foram 

constatadas as vantagens da utilização, da escolha pelo uso e aprovação/incentivo a partir do 

emprego das certificações do café.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A ABIC E SUA HISTÓRIA 

A Associação Brasileira da Indústria de Café – ABIC – foi fundada em 12 de março de 

1973, ela   representa as indústrias de torrefação e moagem de café de todo o país. Foi criada 

por decisão de representantes dos Sindicatos das Indústrias de Torrefação e Moagem de Café 

de diversos estados da Federação que, reunidos em assembleia no prédio da Federação das 

Indústrias do Estado da Guanabara (FIEG)
1
, viram na formação de uma entidade nacional  

uma melhor forma de negociar com o governo o estabelecimento de políticas de real interesse 

do setor apoiada pela união de forças.  

A ABIC é uma entidade de classe sem fins lucrativos, com sede na capital do estado 

do Rio de Janeiro, não exerce atividade comercial, é isenta do recolhimento do Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSLL), a 

associação atua a partir da resolução de nº 80, por meio desta Resolução, a ABIC passou a 

responder pela fiscalização do setor, arcando com todas as despesas de coleta e análise de 

amostras de café em todo o país. 

A ABIC procura representar, desenvolver e fortalecer a indústria brasileira de café. No 

site desta associação, encontramos sua visão, missão e valores estratégicos: 

 

Visão 

 Ser reconhecida nacional e internacionalmente como a instituição articuladora e 

integradora da cadeia de valor do café com iniciativas inovadoras de estímulo ao 

consumo. 

Missão 

 Promover o desenvolvimento da indústria brasileira de café, através da melhoria 

contínua da qualidade, educação para o consumo, estímulo à inovação e integração da 

cadeia produtiva. 

 

                                                 
1
 Informação verbal dada por Mônica da Costa Pinto, Coordenadora de projetos da ABIC, em entrevista 

no dia 02/04/2018. 
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Princípios e valores  

 Compromisso com a Qualidade 

- Garantir nível e consistência de Qualidade dos produtos através dos programas de 

certificação. 

 Incentivo ao Consumo 

- Promover a educação para o consumo e difundir os benefícios do produto para a 

saúde. 

 Compromisso com a Sustentabilidade 

- Incentivar a sustentabilidade econômica, ambiental e social das empresas e produtos. 

 Ética e Respeito às Leis 

- Estimular e defender atitudes éticas e de respeito concorrencial e a legislação do 

País. 

 Incentivo à Inovação 

- Incentivar continuamente o desenvolvimento de novos produtos, processos e 

serviços com foco na cadeia produtiva. 

 Diálogo e participação 

- Promover o diálogo e o entendimento permanentes da entidade com os associados e 

com a sociedade. 

A ABIC surgiu da necessidade de aglutinar as ações desenvolvidas pelos Sindicatos 

estaduais da atividade industrial torrefadora, com o objetivo de coordenar e defender os 

interesses em âmbito nacional.   

 

  A coalizão entre os industriais, que resultou na criação da ABIC, possuía como um 

de seus objetivos, dar início a um trabalho que interrompesse a queda vertiginosa do consumo 

de café, cujas vendas haviam caído drasticamente entre as décadas de 1970 e 1980, conforme 

podemos ver no gráfico abaixo: 
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Gráfico 1: Consumo interno de café no Brasil de 1965 a 1985.   

 

Fonte: ABIC  

 Para tanto, começou a ser analisado o mercado consumidor, o café distribuído para o 

comercio, e assim surgiram os programas de certificação e os modelos de acompanhamento 

do mercado, as ações para estimular o crescimento e a valorização nacional do Café.   

           O sucesso da atitude pioneira da ABIC chamou a atenção da Organização Internacional 

do Café (OIC), que vem utilizando o caso brasileiro como modelo para outros 60 países 

consumidores do produto. De acordo com o organismo, em nenhum outro país do mundo se 

verificou um aumento tão expressivo no consumo do café quanto no Brasil. 

2.2 PANORAMA DO AGRONÉGOCIO CAFÉ DE 1989 À 2017 

Em meados dos anos 1980, o consumo de café, que chegou a ordem de 4,7 kg per 

capita na década de 1960, estava por volta de 2,3 kg per capita, com uma forte tendência de 

queda. Em uma pesquisa coordenada e realizada pela Vox Populi - Mercado e Opinião, sobre 

hábitos do consumidor brasileiro de café, concluída em janeiro de 1988, mostrava que 67% 

dos brasileiros consideravam que o café consumido no mercado interno era de má qualidade. 

Além disso, o consumidor afirmava: “café é tudo igual” e “todos são de má qualidade, o 

melhor é exportado”. O que não deixava de ser verdadeiro. O resultado de uma coleta e 

análise de amostras de café encomendada pela ABIC a título investigatório e realizada como 

piloto pela Ernest & Young, em 1988, mostrou que mais de 30% das marcas de café 
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analisadas burlavam a legislação, com impurezas acima do limite de tolerância ou com 

misturas de outras substâncias no café torrado e moído. 

A deterioração da qualidade do café vendido no mercado interno, com o crescente 

hábito de adicionar milho, cevada, centeio, caramelo, cascas, palha etc., era um dos principais 

fatores atribuídos à retração da demanda. Havia casos em que empresas chegavam a fazer 

combinação denominada de “café milhorado”: 80% de milho e 20% de café
2
. 

Apesar da regulamentação do café brasileiro, contida na Resolução 12 de 1978 da 

Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos (CNNPA), que proíbe a adição de 

produtos estranhos ao café, admitindo uma tolerância máxima de 1% de impurezas (cascas e 

paus), a legislação não se fazia valer e as fraudes e adulteração no café vendido ao varejo 

eram crescentes. 

Diante dessa realidade a ABIC passou a defender junto ao Instituto Brasileiro de Café 

(IBC) a criação de um Programa de Autofiscalização
3
, no qual as próprias empresas 

firmariam o compromisso de garantir a pureza do café por meio da autofiscalização. 

Depois de quase dois anos de implantação do programa, sob a égide da iniciativa 

privada, a ideia do Programa de Autofiscalização foi encampado pelo IBC, em novembro de 

1988, por meio da Resolução n.º 80, materializando-se, finalmente, em 30 de agosto de 1989 

com o lançamento nacional do Programa do Selo de Pureza do Café, antes mesmo do advento 

código de defesa do consumidor. Pela resolução 80/88, que reconhecia a legitimidade do 

processo, à ABIC caberia cuidar da fiscalização do setor e das análises das amostras de café 

de todo o País, com o auxílio de empresas de auditoria independentes.  

Ao IBC caberia à responsabilidade de punir as empresas, com multas, queixa criminal 

ou cancelamento de registro, cujos produtos apresentassem impurezas ou misturas segundo os 

resultados da análise do Programa. Foi criado o Comitê Executivo de Autofiscalização, mais 

tarde denominado de Autorregulamentação e instituído o Regulamento/Acordo de Controle de 

Pureza do Café Torrado e Moído, que estabelece as regras para a obtenção do direito ao uso 

do Selo de Pureza ABIC. 

                                                 
2
 Informação fornecida de forma verbal, através de entrevista realizada em 02/04/2018 com Mônica da 

Costa Pinto, Coordenadora de projetos da ABIC. 
3
 Informação fornecida de forma verbal, através de entrevista realizada em 02/04/2018 com Mônica da 

Costa Pinto, Coordenadora de projetos da ABIC.  
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Em 1989 o sistema agroindustrial do café enfrentou o fim do Acordo Internacional, 

que, por décadas, disciplinou o mercado cafeeiro, em que predominava, historicamente, uma 

forte regulamentação estatal. O mercado passou, no início dos anos 90, por várias mudanças 

com a extinção do IBC. 

Segundo Farina e Saes (1997), com a desregulamentação do setor por parte do 

governo federal, as empresas torrefadoras se defrontaram com rápidas mudanças no seu 

ambiente competitivo.  

Dentre essas mudanças, destaca-se o crescimento da demanda, que foi uma das mais 

importantes conquistas da indústria nos últimos anos. A tendência decrescente do consumo 

per capita de café que se verificava no início da década de 90 conseguiu ser revertida, e isso 

se explica, em parte, pela melhoria da imagem de má qualidade do café entre os consumidores 

brasileiros. 

Contudo, segundo Farina (1997), uma parcela considerável das empresas de torrefação 

e moagem ainda conserva as características observadas no início da década de 1990, a saber: 

elevada capacidade ociosa e equipamentos obsoletos. Esses autores argumentam que tais 

características das empresas torrefadoras estão associadas, em grande parte, ao fraco 

desempenho do setor devido ao acirramento da concorrência e da pressão do setor varejista 

nos últimos anos. A disputa acirrada pelo mercado, devido à reduzida barreira à entrada de 

firmas, resulta em aumento da concentração acompanhado pela alta rotatividade, com entrada 

e saída das empresas. 

Nos anos 2000 percebeu-se que o SPC além de ter sido um dos responsáveis pelo 

crescimento do mercado doméstico nos anos de 1990, continuava sendo consistente e 

fundamental para o combate à fraude e à comercialização de cafés de baixíssima qualidade e 

com alto percentual de impurezas.  

Em 2004, a ABIC enfrentou seu segundo desafio, o lançamento do Programa de 

Qualidade do Café – PQC
4
, um passo decisivo para reorientar o setor e, consequentemente, 

mudar a percepção do consumidor fazendo com que este abandone a crença de que os cafés 

são todos iguais.  

                                                 
4
 Informação prestada pela Coordenadora do PQC, Aline Campos Marotti em 17/04/2018 em entrevista.  
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Como todo programa que incorpora novos conceitos e atitudes, além de exigir a 

adequação da própria indústria, o PQC iniciou lentamente e ganhou corpo com a maior adesão 

das indústrias e maior parceria do varejo.  

Hoje, diversos supermercados já expõem as marcas por categorias de produtos e 

muitos consumidores escolhem seus cafés através da experimentação comparativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABIC  

Paralelo às mudanças que ocorreram no segmento torrefador e à importância dada à 

qualidade do produto, os programas de qualidade surgiram como ferramenta capaz de conferir 

competitividade às empresas no ramo em que atuam. 

  

Gráfico 2: Evolução do consumo interno de café no Brasil. 
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3. QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO 

No campo da administração existem diversas perspectivas acerca do que é qualidade, 

algumas dessas visões serão abordadas a seguir para que possamos conceituar da melhor 

maneira o que nessa pesquisa interpretamos como qualidade. Também trataremos do 

surgimento das certificações e o que entendemos sobre.   

Qualidade é definida pela International Organisation for Standardisation (ISO) como 

“um conjunto de propriedades e características de um produto, de um processo ou de um 

serviço que lhe confere aptidão para satisfazer os desejos implícitos e explícitos”. 

Chaves e Teixeira (1990) mencionam que a qualidade é normalmente considerada 

como um grau de excelência, sendo que, sob o aspecto funcional, “a qualidade pode ser 

considerada como uma especificação ou um grupo de especificações dentro de determinados 

limites ou tolerâncias que devem ser atingidos”. Consideram que no ambiente da indústria o 

termo deve revelar as especificações de um produto conforme estabelecido pelos especialistas 

da empresa e exigidos pela legislação pertinente. 

Para Valceschini e Nicolas (1995), existem duas formas de se ver a qualidade no 

âmbito da produção agrícola e alimentar. Na primeira, qualidade designa uma propriedade 

dita intrínseca ao produto, sendo identificada por critérios tecnológicos. Na segunda, 

qualidade é associada à raridade e à particularidade, a uma pequena série e a um preço 

elevado. Para Sylvander (1995), é nesta segunda perspectiva que se estabelecem os 

dispositivos regulamentares que especificam as qualidades não obrigatórias (chamadas 

“qualidade de especificação”, “qualidade relativa”, ou “qualidade específica”). Essas, por sua 

vez, diferenciam os produtos certificados dos produtos padrão e originam os selos de 

qualidade.  

Cada vez mais, quando se olha as questões de competitividade entre empresas, emerge 

como diferencial a capacidade de incorporar inovações tecnológicas e atender aos requisitos 

especificados em normas e regulamentos técnicos aplicáveis a produtos, processos produtivos 

e sistemas de gestão.  

Partindo do olhar pelo mercado consumidor, a demanda vem sendo crescente por 

evidências objetivas de que produtos e serviços atendam às exigências expressas pelos 

certificados de conformidade ou outras formas de declaração, assim como é definido nas 

normas, como podem ser demonstradas pelos cerca de 600 mil certificados de Sistemas de 
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Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental, segundo as normas ISO, emitidos no mundo e a 

tendência crescente de exigências de certificação de produtos. 

Juran (1991) define a qualidade como sendo: adequação ao uso. Esta clássica 

definição significa dizer que, para o cliente, o importante é a adequação do produto ou serviço 

ao uso pretendido, a um preço que ele possa pagar. Não adianta ser o produto perfeitamente 

adequado ao uso, se o cliente não tiver condições de pagar por ele. Neste caso, o produto pode 

estar direcionado para o cliente errado, ou ter ocorrido erro no dimensionamento dos custos, 

cabendo à empresa buscar novas alternativas para não perder o cliente. Como uso adequado, 

entende-se o grau com que o produto ou serviço atende satisfatoriamente às necessidades 

explícitas, especificadas, pelo usuário, dando sentido comercial e competitivo. Segundo 

Almeida (1991), é um conceito de fácil entendimento e operacionalização, além de permitir 

sua incorporação ao nível estratégico da empresa, mas, ficando dissociado do nível tático, que 

é a produção. Este conceito está ligado à identificação das necessidades dos clientes. 

Para produção de um produto ou serviço, recorre-se ao conceito elaborado por Crosby 

(1985), que considera que a qualidade representa conformidade com as especificações. Isso 

significa que para produzir um produto ou serviço adequado ao uso, é preciso transformar esta 

adequação em especificações entendidas pela estrutura produtiva da empresa. É um conceito 

ligado ao processo de transformação das necessidades em produto.  

Entretanto outro conceito importante foi elaborado por Taguchi (1985), segundo ele, a 

qualidade está associada às perdas que um produto ou serviço impõe à sociedade após sua 

venda. Esta definição, de acordo com Almeida (1991), considera a qualidade pelo fado da não 

qualidade (ou da falta de qualidade). A falta de qualidade representa a perda em valores 

monetários que o produto ou serviço causa à sociedade (usuários diretos e indiretos ou 

afetados pelo uso) após sua venda. Por perda para a sociedade, entende-se o fato de que ao 

produzir o produto ou serviço, a empresa retira do meio ambiente matéria prima, energia, 

equipamentos e mão de obra. Se estes recursos não são aproveitados adequadamente, os 

clientes e a sociedade sofrem direta e indiretamente os prejuízos. É a empresa no 

envolvimento com seu meio externo. O conceito de Taguchi está ligado ao desperdício, à 

produção e à influência do produto no meio ambiente, através do seu uso. 

Uma empresa, para ter qualidade no seu produto ou serviço, precisa considerar cada 

um destes três conceitos, ou seja, a qualidade na identificação das necessidades, na 

transformação dessas necessidades em produto e dos danos causados ao meio ambiente pela 
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produção e uso. Por isso, além de conhecer bem o cliente, é necessário verificar o impacto 

causado pelo produto direta e indiretamente no meio ambiente, ou seja, quantidade de matéria 

prima consumida, energia gasta na produção e no uso, ruídos e rejeitos expelidos. É preciso 

ainda, treinar os funcionários, envolvendo-os nas atividades de criação e melhoria continua, 

até que todas as premissas básicas da gestão pela qualidade sejam consideradas e atendidas 

naturalmente por toda a organização. Pode-se dizer, então, que há uma sequência na 

identificação dos conceitos da qualidade, conforme mostra a figura, a seguir, que influenciam 

diretamente na satisfação dos clientes e nos resultados da empresa. 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor.          

Em geral, as ferramentas utilizadas para avaliar a conformidade de um produto, 

processo ou serviço incluem a certificação, os ensaios, a declaração do fornecedor, a inspeção 

e a etiquetagem.  

A certificação da qualidade além de aumentar a satisfação e a confiança dos clientes, 

reduzir custos internos, aumentar a produtividade, melhorar a imagem e os processos 

continuamente, possibilita fácil acesso a novos mercados. A certificação permite avaliar as 

conformidades determinadas pela organização através de processos internos, garantindo ao 

cliente um produto ou serviço concebido conforme padrões, procedimentos e normas. As 

pessoas e as empresas que buscam qualidade devem criar uma mentalidade positiva de 

mudança (CARPINETTI, 2010). 

Gomes e Morgado (2012, p. 98) definem que a certificação da qualidade “é um 

instrumento que demonstra evidências de que a organização cumpre com os requisitos 

previstos no sistema de garantia de qualidade de produtos ou serviços”. Certificações são 

fundamentais para organizações que querem melhorar seus processos, produtos, serviços e 

ganhar destaque em cenário nacional e internacional. O valor agregado de uma certificação 

para uma empresa vai muito além do financeiro, já que envolve também todos seus 

colaboradores, auxiliando no desenvolvimento pessoal, e visa colocar as coisas em seus 

Figura 1: Resumo dos Conceitos de qualidade de acordo com o exposto. 
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devidos lugares de maneira sistêmica, o que irá ajudar a empresa a entender melhor o que se 

passa internamente, melhorando o atendimento aos seus clientes e processos. No mercado 

atual, as organizações dos mais diversos setores têm exigido dos seus fornecedores, tanto de 

produto quanto de serviços, certificações como forma de qualificação e garantia de 

atendimento aos requisitos contratuais. 

No País, frente à internacionalização das relações econômicas, a certificação vem 

tendo sua importância aumentada, significando hoje uma condição indispensável para o 

comércio. 

3.1 GESTÃO DA QUALIDADE E GESTÃO ESTRÁTEGICA 

O modelo de gestão da qualidade foi um dos principais propulsores que as 

organizações brasileiras tiveram para começarem a adquirir novas competências e maiores 

patamares. Com a gestão da qualidade foi possível adquirir o aprendizado de novos 

procedimentos, a melhora na interação com o público interno trouxe consigo uma nova 

filosofia, baseada na elaboração e aplicação de conceitos, métodos e técnicas adequadas à 

nova realidade corporativa que vivemos.  

A Gestão Estratégica trata da sobrevivência da organização, ou seja, da definição de 

meios de atuação que permita que a organização cresça e se consolide. Este ambiente enfatiza, 

diretamente, o cenário externo da organização, ações que refletem o futuro esperado para a 

empresa, o processo de diferenciação dos produtos e dos processos em relação aos 

concorrentes e, mais em geral, a consolidação da empresa em um mercado que se sabe 

competitivo. 

De acordo com Paladini (2009) a gestão estratégica da qualidade requer que os 

objetivos e metas sejam orientados para os objetivos estratégicos do negócio. Requer também 

uma abordagem sistêmica, com valores e princípios, liderança inovadora, satisfação dos 

clientes e desenvolvimento organizacional, além da melhoria contínua de seus processos, 

produtos, serviços e relacionamentos. 

O objetivo da gestão estratégica da qualidade é remover gargalos nos processos e 

atividades que não agregam valor para o cliente, de modo a possibilitar a execução das 

atividades com perfeição. (CARPINETTI, 2010) 
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Feigenbaum é considerado o pai do conceito de “Controle da Qualidade Total” (Total 

Quality Control - TQC). De acordo com sua abordagem, qualidade é um instrumento 

estratégico pelo qual todos os trabalhadores devem ser responsáveis. Qualidade é uma 

filosofia de gestão e um compromisso com a excelência. Mais do que uma técnica de 

eliminação de defeitos nas operações industriais. Volta-se para fora da empresa e tem por base 

a orientação para o cliente (FEIGENBAUM, 1961 apud MARSHALL, 2003). 

Conforme Oliveira (1997), a gestão pela qualidade é uma nova postura gerencial que 

conduz à satisfação dos clientes, em função de decisões tomadas com base em fatos e dados. 

Em outras palavras, significa colocar a qualidade como ponto central das atividades de uma 

organização, através da satisfação das pessoas (clientes e funcionários), dos acionistas e do 

equilíbrio na troca com o meio ambiente de insumos, produtos e energia. Já para Juran (1997), 

a Total Quality Management (TQM), ou gestão da qualidade total, significa o conjunto de 

ações necessárias para que se alcance a qualidade de nível global. Os três conceitos 

apresentados se complementam adequadamente e dão sentido prático. As necessidades dos 

clientes, quando identificadas e monitoradas, auxiliam a empresa a encontrar o conceito 

prático apropriado para o seu negócio que lhes permita o aperfeiçoamento contínuo. Segundo 

Deming (1990), aperfeiçoamento contínuo é um modo de vida, uma disciplina a ser praticado 

diariamente, continuamente. Ela requer, segundo ele, um compromisso inabalável com a 

proposta de enfrentar cada dia com a pergunta:  

         “ O que podemos fazer melhor hoje do que fizemos ontem? ”   

3.2 EVOLUÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE  

O ano de 1931 representou um marco no movimento da qualidade. A obra Economic 

Control of Quality of Manufactured Product, de W. A. Shewhart, foi publicada naquele ano, 

conferindo pela primeira vez um caráter científico à disciplina. Grande parte do moderno 

controle da qualidade pode ser atribuída àquele livro (GARVIN, 2002). 

Para SHIBA et all. (1993), os primeiros métodos de gestão – Adequação ao padrão 

e Adequação ao uso – tinham como foco obter a qualidade por meio da inspeção. Já nas 

décadas de 70 e 80, os métodos de gestão evoluem – Adequação ao custo e Adequação às 

necessidades latentes – e começam a considerar as reais necessidades dos clientes. A evolução 

desses métodos converge para uma integração tanto vertical quanto horizontal da empresa, 

englobando suas diretrizes (aspectos verticais), processos e atividades (aspectos horizontais). 
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 Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/11791536/ Acessado em: 23 Ago. 2018 

Com base na figura acima apresentada, podemos perceber que gradualmente a ênfase 

do conceito da Qualidade foi passando de Produto para Processo. Fato que faz muito sentido, 

uma vez que um produto só terá qualidade se existir por trás dele um processo robusto 

(qualificado, confiável, seguro e eficaz). 

A evolução da gestão da qualidade é fruto da interação dos diversos fatores que 

compõem a estrutura organizacional e sua administração. Originalmente a qualidade era 

relacionada e voltada para inspeção. Hoje as atividades relacionadas a ela se ampliam e são 

consideradas essenciais para o sucesso estratégico. (Garvin, 2002) 

Deming (1990), afirma que “Deve-se eliminar a necessidade de inspeção em massa, 

construindo a qualidade junto com o produto desde o começo”.  

Se estudarmos a evolução da gestão da qualidade observarmos que ela atua como 

companheira da evolução da humanidade, suas fases estão distribuídas em etapas que podem 

ser caracterizadas fazendo-se uma correlação com a situação socioeconômica do ser humano 

em seu processo evolutivo. O quadro abaixo visa demonstrar a escala evolutiva da função 

qualidade através do tempo.  

Figura 2: Evolução da Gestão da Qualidade  

https://slideplayer.com.br/slide/11791536/
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Fonte: Prof. João Carlos Batista; 

 Disponível em: http://www.treinarvirtual.com.br/artigos/qualidade-total-conceito-e-evolucao 

Acessado em: 28 Ago. 2018 

Desde que o ser humano transforma uma matéria-prima em produto, a qualidade é 

uma preocupação constante e crescente, rumo à perfeição. Esta busca torna-se ainda mais 

acentuada de acordo com o crescimento do mercado e a concorrência. Os conceitos de 

qualidade evoluíram através dos tempos e são diversos. Todos eles referem-se à satisfação do 

cliente e aos produtos. De acordo com o dicionário Aurélio, qualidade é uma propriedade do 

produto que, numa escala de valores, serve para avaliar, aprovar, aceitar ou recusar qualquer 

coisa. 

A emergência do tema da qualidade, em contexto de complexa competitividade dos 

produtos em mercados globalizados, tem levado estudiosos das ciências sociais, inclusive 

economistas, a debater sobre modelos e novos conceitos que possam contribuir para a 

compreensão desse fenômeno. 

 

A norma NBR ISO 9000:2005 identifica oito princípios de gestão da qualidade que se 

evidenciaram como os aspectos essenciais à gestão da qualidade total, sendo eles: Foco no 

cliente, liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de processo, abordagem sistêmica 

para a gestão, melhoria contínua, abordagem factual para tomada de decisão e benefício 

mútuo nas relações com os fornecedores. Os elementos anteriores reforçam a integração 

Figura 3: Qualidade total, conceito e evolução 

http://www.treinarvirtual.com.br/artigos/qualidade-total-conceito-e-evolucao
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estratégica da qualidade dentro das organizações, ressaltando a importância da satisfação do 

cliente, a capacitação e participação dos funcionários, predisposição às melhorias, integração 

horizontal e vertical, além da confiabilidade dos processos da empresa. 

3.3 SURGIMENTO DAS CERTIFICAÇÕES 

Existem dois tipos de certificação, falando de alimentos, que emergiram de duas 

necessidades bem próximas, dar segurança ao consumidor e credibilidade ao produto e/ou 

serviço, iremos discorrer aqui um pouco sobre cada uma delas, mas enfatizaremos as 

certificações de qualidade. 

Para os produtos e serviços que podem envolver risco à segurança do consumidor ou 

ao meio ambiente, a certificação pode ser estabelecida como compulsória por um órgão 

regulador, baseada em requisitos de segurança, proteção da vida e da saúde e preservação do 

meio ambiente, a partir da emissão de um instrumento legal - o regulamento técnico. 

A certificação voluntária, por outro lado, se estabelece como uma demanda dos 

próprios fabricantes, que se organizam, definem os requisitos, que devem estar explicitados 

numa norma técnica, e as regras de certificação, para seus produtos e serviços, assim como 

ocorre com as certificações da ABIC que veremos no próximo capítulo. 

Para tal, existem serviços de terceira parte que são importantes para a certificação 

voluntária, pois podem aumentar os benefícios da certificação. Esses serviços aumentam a 

credibilidade da certificação voluntária, facilitando, desta forma, as transações de mercado e 

aumentando sua eficiência.  

Quadro 1: Resumo do exposto sobre certificação de alimentos. 

 
CERTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS 

Surgem da 

necessidade de: 

Segurança alimentar Credibilidade  

Podem ser: Compulsória  Voluntária 

São coordenadas 

por: 

Órgão Regulador Serviço de Terceira Parte 

Garantem: 
Lisura                  

Retidão 
Competitividade                                

Qualidade  

Fonte: Próprio Autor. 
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As certificações de sistemas de gestão, destacadamente de gestão da qualidade e 

gestão ambiental, são as modalidades mais difundidas no Brasil atualmente, porém identifica-

se uma demanda crescente em relação à certificação de produtos e de pessoas. Para cada uma 

dessas modalidades, há uma série de princípios e diretrizes, baseadas em referências 

normativas internacionais, que orientam a sua aplicação. 

A certificação investe prioritariamente na gestão da qualidade do processo. Vários 

autores consideram abordagens conceituais da qualidade baseadas no processo, enfatizando 

tanto a Qualidade de Conformação quanto mecanismos de gestão voltados para a eficiência 

das operações produtivas e o atendimento às especificações de projeto. É o caso das seguintes 

definições:  

• Qualidade é o grau específico em que um produto específico conforma-se a um 

projeto ou a uma especificação (GILMORE, 1974). 

• Qualidade é a característica que faz com que um produto seja projetado e fabricado 

para executar apropriadamente a função designada (ROTHERY, 1993). 

• Qualidade é um conceito no qual se concretiza o esforço para atender a padrões 

usualmente aceitos, como aqueles definidos por organismos de normalização ou 

credenciamento, tendo como foco o processo em andamento na organização ou o programa 

que foi estabelecido, considerando se, sempre, objetivos e missão da própria organização 

(VLASCEANU; GRÜNBERG; PÂRLEA, 2009). 

Os consumidores estão cada vez mais exigentes quanto a atributos de valor dos 

produtos a serem adquiridos para o consumo. Além da sanidade do alimento e das qualidades 

nutricionais, o consumidor busca no produto, atributos como: respeito ao meio ambiente, 

respeito às leis sociais do trabalho (comércio justo) e alimentos elaborados via processos 

tradicionais preservados por produtores locais. A rastreabilidade, a denominação de origem e 

a certificação através de selos ou rótulos têm sido os procedimentos adotados para dar 

garantias às normas internacionais e às novas exigências do mercado. Destaca-se a 

certificação, onde uma entidade com independência em relação ao fornecedor e ao cliente, 

dita de terceira parte, atesta que um produto, processo ou serviço cumpre os requisitos de uma 

norma técnica ou de um regulamento técnico. 

A certificação se consolida, cada vez mais, como um instrumento de acesso a 

mercados. Nesse sentido, a certificação mais adequada para cada empresa, considerando seu 
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negócio e contexto de atuação, será aquela que for reconhecida pelos clientes atuais e 

potenciais de seus produtos e serviços. 

As atividades de certificação podem envolver: análise de documentação, 

auditorias/inspeções na organização, coleta e ensaios de produtos, no mercado e/ou na fábrica, 

com o objetivo de avaliar a conformidade e sua manutenção. Não se pode pensar na 

certificação como uma ação isolada e pontual, mas sim como um processo que se inicia com a 

conscientização da necessidade da qualidade para a manutenção da competitividade e 

consequente permanência no mercado, passando pela utilização de normas técnicas e pela 

difusão do conceito de qualidade por todos os setores da organização, abrangendo seus 

aspectos operacionais internos e o relacionamento com a sociedade e o ambiente. 

(CARPINETTI, 2010) 

Há o entendimento de que a certificação pode ainda ser um mecanismo para estimular 

a melhoria da qualidade, agregar valor às marcas comerciais e promover a concorrência justa 

entre os fornecedores de um mesmo produto ou serviço, considerando que os requisitos em 

relação aos quais a conformidade desses produtos e serviços é atestada, são preestabelecidos e 

de conhecimento público, de concorrentes e do mercado consumidor. 

Para MACHADO (2000, p. 107) “A certificação, instrumento de controle 

externo ao sistema, torna-se mais abrangente porque não é simplesmente uma 

certificação de atributos do produto, mas também ratifica o seu processo de 

produção”.  
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4.  PROGRAMAS DE CERTIFICAÇÃO DA ABIC  

A ABIC desenvolve inúmeros programas e ações destinadas a ampliar as 

oportunidades para as empresas, criar novos mercados, estimular a modernização e a inovação 

entre as indústrias do setor, na tentativa de garantir sua sobrevivência, mantendo-as no 

negocio, neste capítulo iremos conhecer como funcionam dois desses programas de 

certificação.  

4.1 O SELO DE PUREZA 

O Programa Permanente de Controle da Pureza do Café – Selo de Pureza do Café – foi 

criado pela ABIC em 1989 e certifica que o produto é puro, sem adulteração ou misturas, 

oferecendo segurança alimentar, qualidade e respeito ao consumidor. O SPC foi à primeira 

iniciativa da Entidade para impulsionar o consumo através da melhoria da qualidade.  

Como vimos no capítulo anterior existem dois tipos de certificação em se tratando de 

alimentos, a certificação da ABIC é por origem uma certificação voluntária, mas não têm 

somente como garantia a credibilidade e qualidade do café, mas busca também garantir a 

segurança alimentar, o que a torna ainda mais atrativa.  

As negociações para a formalização do Programa de Autofiscalização entre a ABIC e 

o IBC, antiga responsável pela regulamentação do setor, tiveram início em 1987 e se 

concretizaram em 10 de novembro de 1988, quando entrou em vigor a Resolução n.º80, 

baixado por aquela autarquia. 

Segundo a ABIC, por meio desta Resolução, a mesma passava a responder pela 

fiscalização do setor, arcando com todas as despesas de coleta e análise de amostras de café 

em todo o País – o que acontece até hoje.  

O Programa tem como principais objetivos: 

 Sanear a indústria do café, diminuindo a fraude; 

 Devolver a credibilidade no produto ao consumidor brasileiro; 

 Transmitir a todo o público conhecimento sobre o produto; 

 Retornar o consumo per capita mais elevado. 
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Para lançar o programa a entidade criou um Comitê de autofiscalização e 

autorregulamentação, com as normas e condições para obtenção do direito ao uso do Selo de 

Pureza. 

A ABIC monitora a pureza e a qualidade do café realizando mais de 3.000 análises de 

café por ano em laboratórios credenciados que atendem as especificações da legislação e 

também as regras do seu regulamento. 

As amostras são coletadas nos pontos de venda por auditores independentes, 

codificadas, e analisadas em laboratórios credenciados, garantindo total isenção do processo. 

Só é fornecida autorização de uso do Selo de Pureza na embalagem aos produtos puros. 

No caso de empresas associadas com marcas impuras, são abertos processos 

administrativos com penalidades que chegam à exclusão do quadro social. No caso de 

empresas não associadas, além da expedição de comunicados a elas, são enviadas 

comunicações para Ministérios Públicos, ANVISA e PROCON, entre outros
5
. 

Segundo a ABIC quando o programa foi lançado, 319 empresas representando 463 

marcas, responsáveis pela industrialização de 330 mil sacas/mês, já faziam parte do programa. 

Na época da implantação do programa, mais de 30% das marcas de café analisadas 

burlavam a legislação, continham impurezas acima do limite de tolerância, ou possuíam 

mistura de outras substâncias. 

4.2 O PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ (PQC) 

O Programa de Qualidade do Café – PQC– foi criado em 2004 e certifica a qualidade 

do produto final por meio de uma metodologia de análise sensorial que classifica e diferencia 

os cafés em quatro categorias: Extra Forte, Tradicional, Superior e Gourmet. Além de 

certificar o produto, a empresa é auditada quanto às boas práticas de fabricação de todo o 

processo de industrialização, para garantir consistência. 

A intenção do Programa em aumentar ainda mais a qualidade do café oferecido se 

baseou em uma estratégia  simples e objetiva: consumidor satisfeito consome mais. 

Fundamentado na premissa de que a qualidade é a forma principal do consumo de café 

e que a adesão ao programa significa um comprometimento da indústria  com a adoção de 

                                                 
5
 Informação concedida por Aline Campos Marotti, coordenadora do PQC em entrevista no dia 

17/04/2018. 
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padrões de qualidade da matéria-prima, manutenção de sabor ao longo do tempo, além de 

boas práticas de fabricação, o PQC serviu como ferramenta de aperfeiçoamento para as 

torrefações, não apenas para produzir um produto melhor, mas, também, assegurar  

consistência da qualidade do café e do processo industrial, garantindo repetibilidade do 

padrão de qualidade em todos os lotes produzidos. 

O PQC é o único programa de certificação do produto final e que garante qualidade 

tanto do processo quanto do produto. Consolida-se como elo de confiança entre a indústria e 

os consumidores e pretende avançar sobre as questões básicas para uma verdadeira oferta de 

produtos melhores. 

Diferenciar e certificar o café por categorias de qualidade permite que o consumidor 

identifique e escolha o sabor que mais lhe agrada. 

O PQC tem como objetivos principais:  

 Garantir qualidade do produto e sua manutenção; 

  Garantir boas práticas no processo; 

 Auxiliar na melhoria dos níveis de desempenho da indústria 

  Adequar às normativas existentes; 

 Diferenciar produto para o mercado; 

 Atender o anseio consumidor que deseja mais qualidade; 

  Conseguir diferencial de preço; 

 Aumentar o consumo interno de café. 

A avaliação da qualidade da bebida café é feita por provadores treinados em 

laboratórios credenciados por meio de análise sensorial e leva em conta aroma, acidez, corpo, 

adstringência, fragrância do pó, amargor, entre outras características sensoriais.  

 A ABIC considera quatro categorias de café, em termos de qualidade.  A categoria de 

qualidade do café é determinada conforme a nota de Qualidade Global (QG) obtida pelo 

produto numa escala de 0 a 10, cafés que obtenham nota abaixo de 4,5 a ABIC não 

recomenda6. Esta classificação, que é única no mundo, ajuda muito o consumidor a decidir 

qual a qualidade do café que deseja ao adquirir o produto.  

                                                 
6
 Informação fornecida por Aline Campos Marotti, assistente administrativa da ABIC e coordenadora 

do departamento de qualidade, em entrevista no dia 17/04/2018. 

Figura 4: Escala Sensorial do Café. 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABIC. 

Tradicional ou Extraforte (nota de 4,5 - 5,9): Café para o consumo do dia-a-dia, com 

a torra mais acentuada, portanto mais escuro e com custo menor. São comparáveis aos vinhos 

de mesa, que tem qualidade regular, mas preço menor, para o consumo diário. Possui uma 

quantidade maior de grãos defeituosos e por ser mais torrado isto lhes dá um sabor mais 

amargo. 

Superior (nota de 6,0 - 7,2): Café bem torrado e menos escuro, porém, com um pouco 

menos de grãos defeituosos que o tradicional. São comparáveis aos vinhos superiores, que 

estão na escala intermediaria de qualidade, melhores que os tradicionais e com preços um 

pouco maiores. Possui sabor um pouco suave por conta dos grãos de qualidade media-a-boa. 

Uma opção para quem gosta de café e quer melhor qualidade sem gastar demasiadamente.  

Gourmet (nota de 7,3 - 10): São cafés excelentes com sabor e aroma mais suaves por 

causa da seleção cuidadosa dos grãos. Também é possível perceber notas frutais, 

achocolatadas e de nozes. São comparáveis aos vinhos mais finos, os grand cru, mais raros e 

exclusivos, finos e de alta qualidade. 

A seguir é apresentado o ferramental técnico e metodológico que sustenta esta 

pesquisa, bem como a forma utilizada para se obter os resultados necessários para conclusão 

deste trabalho. 
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5. PESQUISANDO A GESTÃO DA QUALIDADE NO PROGRAMA DE QUALIDADE 

DO CAFÉ (PQC) 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

O Programa de Qualidade do Café encontra-se em estágio de crescimento. Considerei 

assim que a melhor abordagem para alcançar os objetivos do trabalho seria a pesquisa 

qualitativa exploratória. 

 Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 

Para Triviños (1987), a pesquisa qualitativa exploratória é aquela capaz de analisar os 

diversos aspectos implícitos ao desenvolvimento das práticas do objeto de estudo. 

A presente monografia caracteriza-se como um estudo exploratório, visto que visa 

“proporcionar maior familiaridade com a questão o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 1987, p. 41). Gil (1987) aponta que o estudo 

exploratório aprimora as ideias ou descobre intuições. Geralmente, o estudo é exploratório 

quando há pouco conhecimento sobre o tema a ser abordado (AAKER et al., 2004), que é o 

caso desta monografia. 

A pesquisa qualitativa é importante para a Administração, pois fornece insights, que 

são difíceis de serem obtidos em uma pesquisa quantitativa (GEPHART, 2004; SHAH e 

CORLEY, 2006). Além disso, a pesquisa qualitativa pode fornecer bases para compreender 

processos de gestão e pode humanizar a pesquisa realçando as interações humanas e os 

significados do fenômeno (GEPHART, 2004). Segundo Hanson e Grimmer (2007), a 

pesquisa qualitativa, além da habilidade de fornecer insights fornece um entendimento mais 

profundo sobre o que está sendo explorado. Goldman e Mac Donald (1987) apud Casotti 

(1999) relatam que a metodologia qualitativa produz evidências com maior validade do que os 

questionários, já que possibilita o aparecimento de dados imprevistos ao longo da pesquisa 

que os questionários não possibilitam. 

5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
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O objeto de estudo do presente trabalho é a gestão da qualidade e as certificações 

ABIC nas empresas da Indústria de café torrado e moído do Brasil. Desse modo, foram 

pesquisados diversos autores que tratam de gestão da qualidade e de certificação. 

Conjuntamente, além de revisão bibliográfica, foi realizada pesquisa documental em 

relatórios de pesquisa, relatórios empresariais, tabelas estatísticas, entre outros, 

disponibilizados pela ABIC e também entrevistas com membros responsáveis da Associação. 

A partir do tema proposto iniciou-se uma busca por meio da pesquisa bibliográfica em 

livros, artigos, sites especializados, teses, revistas e bancos de dados que pudessem corroborar 

para o estado da arte deste presente estudo. 

Os levantamentos realizados foram divididos em duas partes, a primeira se ocupou da 

revisão de literatura mediante os dados já publicados e citados acima, a segunda parte 

corresponde aos dados extraídos do trabalho de campo, onde busquei entender os fatores que 

norteiam o campo de trabalho. 

As informações e dados relevantes sobre a ABIC foram obtidos através de entrevistas. 

De acordo com Gil (2011), as entrevistas podem ser estruturadas em: informais, focalizadas, 

por pautas e formalizadas. O tipo de entrevista informal é a menos estruturado e só se 

distingue da simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. É 

recomendado nos estudos exploratórios, que visam abordar realidades pouco conhecidas pelo 

pesquisador, ou oferecer uma visão aproximativa do problema pesquisado. A entrevista 

focalizada enfoca um tema específico, sendo permitido ao entrevistado falar livremente sobre 

o assunto, mas com o esforço do entrevistador para retomar o mesmo foco quando ele começa 

a desviar-se. É empregado em situações experimentais, com o objetivo de explorar a fundo 

alguma experiência vivida em condições precisas. Também é utilizada com grupos de pessoas 

que passaram por uma experiência específica, como assistir a um filme, presenciar um 

acidente, entre outros.  Nessa monografia, a opção foi pela utilização do método informal, que 

não deixou de ser uma conversa. Porém, no lugar de um simples bate-papo, a mesma seguiu 

direcionada à investigação. Essa abordagem qualitativa serviu para aprofundar o assunto 

certificação, café, qualidade e programas da ABIC. Não gerou estatística, mas, sim, um recorte do 

fenômeno. 

As entrevistas foram evoluindo, e assim às questões relevantes foram surgindo nas 

discussões com os responsáveis da ABIC. Todas as entrevistas foram realizadas com um 
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gravador digital, armazenadas e analisadas. Os resultados de cada entrevista foram discutidos 

com base nos objetivos propostos pelo trabalho. 

Dados gerais das Entrevistas: 

 Número de Entrevistas: 5  

 Número de Entrevistados: 4 

 Tempo médio de cada entrevista: 1h e 44min  

 Local: Sede da ABIC – Rua visconde de Inhaúma, 50, centro, Rj 

Dados específicos: 

Entrevista nº1: 

 Data: 02/04/2018 

 Entrevistado: Mônica da Costa Pinto 

 Cargo: Coordenadora de Projeto (23 anos de empresa)  

 Formação: Nutrição  

 Tempo de duração: 2h e 15min  

 Dados Obtidos: História da Associação, História do Café, Atuação da ABIC, 

Contextualização do mercado de Café, entre outros.  

Entrevista nº2: 

 Data: 17/04/2018 

 Entrevistado: Aline Campos Marotti 

 Cargo: Assistente Administrativa II (16 anos de empresa)  

 Formação: Administração 

 Tempo de duração: 2h  

 Dados Obtidos: Entendimento de certificação, Informações sobre os Programas de 

certificação, Regulamentos, procedimentos, histórico do SPC, histórico do PQC, entre 

outros.  

Entrevista nº3: 

 Data: 17/04/2018 

 Entrevistado: João Luiz Rebello de Mello  

 Cargo: Auxiliar Administrativo (23 anos de empresa)  
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 Formação: Ensino médio 

 Tempo de duração: 00:45min  

 Dados Obtidos: Formas de Adesão, procedimentos internos, relação com associados, 

dificuldades do dia-a-dia, entre outros.  

Entrevista nº4: 

 Data: 10/05/2018 

 Entrevistado: Aluizio Rocha dos Santos 

 Cargo: Estatístico (24 anos de empresa)  

 Formação: Estatística 

 Tempo de duração: 1h e 45min  

 Dados Obtidos: Contextualização do mercado de café, consumo de Café, valores de 

café, índice de crescimento, evolução durante os anos, formas de obter dados, fontes 

de pesquisa, entre outros.  

Entrevista nº5: 

 Data: 04/06/2018 

 Entrevistado: Mônica da Costa Pinto 

 Cargo: Coordenadora de Projeto (23 anos de empresa)  

 Formação: Nutrição  

 Tempo de duração: 2h e 15min  

 Dados Obtidos: Campanhas de marketing, atuação da associação, aspirações, revisão 

de informações, entre outros. 

Buscando realizar uma junção de toda a teoria apresentada neste trabalho, propõe-se 

um modelo teórico de análise para o problema estudado. O modelo é uma tentativa de unir os 

dados encontrados na prática com as abordagens teóricas que fornecem suporte para a 

compreensão do problema.  

A base do modelo está estruturada em 3 pilares:  

1º - Nos conceitos de qualidade, entendidos pelos autores pesquisados;  

2º - Nos programas de certificação do Café da ABIC;  
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3º - Na história do agronegócio café e nas estatísticas geradas ao longo dos anos, que quando 

analisados em complementação resultam na chave para o sucesso das organizações. 
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6. IMPACTO NA QUALIDADE DO CAFÉ NACIONAL DIANTE DO SURGIMENTO 

DAS CERTIFICAÇÕES  

Mostrar e garantir aos consumidores que a pureza é um dos atributos da qualidade foi 

um dos passos fundamentais para que o mercado chegasse ao que é hoje
7
.  

Desde o início, a seriedade e a transparência do processo de coleta e análise 

asseguraram a credibilidade do programa e do Selo de Pureza junto ao mercado e aos 

consumidores. As amostras de café são coletadas, sistematicamente, por auditores 

independentes e apenas nos pontos de venda, nunca na fábrica. Após a coleta, elas são 

codificadas numericamente e então enviadas aos laboratórios credenciados que, após análise, 

emitem um laudo sobre sua composição. Esses procedimentos conferem ao programa total 

isenção. 

Por meio desse Programa Permanente de Controle do Café, mais de 3 mil amostras de 

café são coletadas todos os anos, o que de fato tem inibido a ação de empresas que tentam 

adulterar seus produtos. Por isso, mesmo passados mais de 20 anos do lançamento do Selo de 

Pureza o programa continua sendo fundamental para o combate à fraude e à comercialização 

de cafés de baixíssima qualidade e com alto percentual de impurezas. 

O consumidor que opta por adquirir um produto com essa certificação, tem a certeza 

de estar consumindo um produto com pureza e que não oferece risco à saúde. 

Como mostra o gráfico abaixo, os índices de impureza e misturas do café estão 

diminuindo gradativamente, isto muito se deve a característica fiscalizadora que possui os 

programas de certificação da ABIC e o apoio que o mesmo dá aos órgãos responsáveis por 

multar e punir os que não respeitam a regulamentação, além dos processos administrativos 

que a própria instituição instaura no caso de impureza de empresa associada.   

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Informação concedida por Aline Campos Marotti, Coordenadora do PQC, em entrevista no dia 

17/04/2018. 
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Fonte: ABIC 

O uso de um sinal de certificação, um símbolo que seja reconhecido atualmente pelo 

grande público, está diariamente permitindo aos consumidores a fácil identificação de 

diversas características intrínsecas ao produto que o possui e influenciando em suas escolhas. 

A importância dos serviços de terceira parte para a certificação voluntária está no fato 

de que eles podem aumentar os benefícios da certificação. Esses serviços aumentam a 

credibilidade da certificação voluntária, facilitando, desta forma, as transações de mercado e 

aumentando sua eficiência. 

 

6.1 CRESCIMENTO DO COMERCIO DE CAFÉ NACIONAL 

Ries (1996) destaca que os produtos competitivos tendem a ser semelhantes. Desta 

forma, segundo ele, além de produzir com qualidade, o que destaca a empresa, atualmente, é a 

percepção que ela faz o cliente ter, à qualidade de seu produto. Isto diferencia produtos e 

serviços semelhantes. Além de interpretar adequadamente os requisitos de qualidade que os 

clientes desejam encontrar em um produto ou serviço, as empresas devem dar atenção à 

percepção dos clientes. Fazer isso, de forma rápida e eficiente, é condição fundamental para a 

Gráfico 3: Impureza do Café. 
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sobrevivência num mercado cada dia mais competitivo e globalizado em todos os setores 

industriais. 

 Como todo programa que incorpora novos conceitos e atitudes, além de exigir a 

adequação da própria indústria, o PQC iniciou lentamente e ganhou corpo em 2006, com a 

maior adesão das indústrias e maior parceria do varejo, e assim fez com que as empresas que 

aderiram o programa e todas as posteriores associadas se enquadrarem conforme o 

regulamento, fazendo as empresas adotarem boas práticas de fabricação, adequação de 

maquinário, treinamentos de funcionários, entre outras adequações e procedimentos. 

Consequentemente as empresas crescem com toda a sistemática exigida, tomando mais 

destaque, se posicionando em nichos novos de mercado e com público cada vez maior.  

 A ABIC estima que, futuramente, a distribuição no mercado seja: 20% cafés Gourmet; 

25% cafés Superiores; 55% cafés Tradicionais
8
. 

 Podemos observar na tabela a abaixo uma comparação feita pela associação a fim de 

comparar marcas de café de empresas não associadas e associadas através do seu preço médio 

de venda de acordo com seu estado, a análise foi feita entre as marcas de café com selo de 

pureza e as que não possuem. Fica evidente que os cafés comercializados com selo custam 

mais, ou seja, possuem mais valor no mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABIC 

                                                 
8
 Informação concedida por Aluizio Rocha dos Santos, Estatístico da ABIC, em entrevista no dia 

10/05/2018.  

Quadro 2: Tabela do Preço Médio do Café. 
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Os serviços de terceira parte para certificação, se forem corretamente desenhados e 

implantados, aumentarão o valor de um certificado, na medida em que aumentam a 

credibilidade do mesmo. Estes serviços reduzem a incerteza para os produtores, reduzem os 

custos de procura e informação para os consumidores e aumentam a probabilidade dos 

consumidores acertarem na compra de seus produtos. Na medida em que estes serviços 

aumentam o valor da informação eles aumentam a quantidade de informação que os 

produtores escolhem para disponibilizar aos consumidores através dos certificados. Neste 

sentido, pode-se dizer que serviços aumentam a eficiência dos mercados domésticos e 

internacionais. 

À medida que o setor é estimulado com ações de desenvolvimento e que as empresas 

adotam novas maneiras de produção e satisfação do cliente toda a cadeia de produção, 

distribuição e comércio é impactada, podemos ver esse efeito com mais clareza no gráfico 

abaixo que mostra as relações comerciais de café do Brasil desde 1996 até 2016, 

disponibilizado pela ABIC em seu site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte ABIC 

 

 

Gráfico 4: Relações Comerciais de Café. 
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7. BENEFÍCIOS DAS CERTIFICAÇÕES ABIC E GESTÃO DA QUALIDADE PARA 

OS TORREFADORES 

 

7.1 VANTAGENS COMPETITIVAS 

Michael Porter (1986), definiu vantagem competitiva como sendo a condição que 

diferencia uma empresa ou um profissional da concorrência.  

O termo vantagem competitiva nos remete à necessidade de obtenção de requisitos e 

desenvolvimento de atributos que nos propicie melhores condições de competir em relação às 

condições de nossos oponentes. A vantagem competitiva origina-se de uma competência 

central do negócio. Competência pode assim ser definida como uma habilidade adquirida no 

segmento em que se atua ou naquilo que se faz, mas para se transformar em vantagem 

competitiva, é preciso exercê-la melhor do que os concorrentes. Há duas formas de 

assegurar vantagem competitiva: ser único ou ser diferente. Como nem todas as empresas 

podem desfrutar do privilégio de ‘monopolizar’ seus nichos, ser diferente é a estratégia mais 

recomendada. Em outras palavras, uma ideia não original pode ser relevante, desde que tenha 

diferencial. É importante destacar que essa vantagem competitiva deve fazer com que os 

produtos ou serviços se diferenciem em todos os estágios da produção, desde a extração da 

matéria-prima até a etapa de pós-venda. 

Segundo Conceição; Barros (2005) e Chapaval; Alves (2008) a rastreabilidade 

estabelece relações como a vantagem competitiva por constituir um instrumento fundamental 

da gestão de risco e qualidade através do monitoramento e controle de sistemas de avaliação 

de conformidade, garantia da oferta de alimentos inócuos a saúde humana e prevenção da 

propagação de pontos críticos de contaminação. Machado (2005) apresenta a rastreabilidade 

dos produtos alimentícios como um sinal qualidade por conter atributos de segurança contra 

possíveis riscos a saúde humana, além de satisfazer a necessidade de controle sobre suas 

escolhas. 

Maximiano (2006) afirma que “o entendimento das forças competitivas de um ramo de 

negócios é fundamental para o desenvolvimento da estratégia”. 

A busca da vantagem competitiva está na essência da formulação estratégica que é, 

para Porter, lidar com a competição. Na luta por participação de mercado, a competição não 

ocorre apenas em relação aos concorrentes, mas em toda a cadeia de relações da empresa. 

Surge deste entendimento o conceito das Cinco Forças que regem a competição em um setor. 

Que são: Clientes – o poder de barganha dos compradores pode alterar o equilíbrio na relação 
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deste com o setor, Fornecedores - Os fornecedores podem exercer poder de barganha sobre os 

participantes de um setor, aumentando os preços ou reduzindo a qualidade das mercadorias e 

serviços, Novos Entrantes em potencial - Novos entrantes trazem novas capacidades e o 

desejo de ganhar participação de mercado, Produtos Substitutos - Os substitutos não somente 

limitam lucros, eles também reduzem a prosperidade que um setor pode alcançar - e a 

Rivalidade entre os Concorrentes - está ligada ao uso de táticas como as de competição de 

preços, lançamento de produtos e propaganda. Desta forma, o vigor coletivo destas forças 

determina o lucro potencial máximo de um setor. Este modelo de Porter é uma ferramenta 

para pensar e avaliar o ambiente externo da organização. A seguir um quadro que representa a 

teoria de Porter. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nortegubisian. 

Disponível em: https://qualityway.wordpress.com/2017/11/13/as-5-forcas-de-porter-teoria-e-

pratica-por-nortegubisian/ 

  

Contudo, o exposto nos permite refletir que para ter uma vantagem competitiva no 

mercado de café nacional, é necessário ter um diferencial e para acabar com o paradigma de 

que café é tudo igual é preciso buscar a diferenciação do produto e a manutenção da qualidade 

do mesmo para que ele se destaque, cresça e ganhe espaço no mercado.  

Figura 5: Representação Gráfica do Modelo de Cinco Forças de Michael Porter. 

http://nortegubisian.com.br/
https://qualityway.wordpress.com/2017/11/13/as-5-forcas-de-porter-teoria-e-pratica-por-nortegubisian/
https://qualityway.wordpress.com/2017/11/13/as-5-forcas-de-porter-teoria-e-pratica-por-nortegubisian/
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 Dentre as ações da ABIC podemos perceber que o programa de qualidade do café e o 

programa do selo de pureza oferecem para as indústrias de café o diferencial almejado que o 

produto precisa para conseguir reconhecimento e credibilidade no mercado, além de 

determinar e ajudar as empresas a manter os padrões de qualidade, que falaremos no próximo 

capítulo.  

 

7.2 PADRÕES DE QUALIDADE 

Para se obter um padrão de qualidade considerado ideal, deve ser cumprido o que 

determinam as legislações e o Programa de Qualidade em que se está inserido, com o 

estabelecimento de padrões, metas, indicadores de desempenho e rotinas de avaliação. 

 

A padronização estipula padrões que já estão testados e aprovados e, por esse motivo, 

aumenta o valor de uma marca. 

Deve ser um objetivo permanente das empresas a busca da excelência de seus 

profissionais e de seus produtos. Treinamentos, reuniões e discussões sobre os procedimentos, 

são itens que estão englobados na padronização. 

 

A padronização busca reduzir a variabilidade no processo de trabalho, promovendo a 

boa experiência do cliente com a marca. Divergências neste processo podem prejudicar não só 

a marca, mas toda a empresa. Quando uma marca de determinada empresa é ruim, na maior 

parte das vezes a percepção do público consumidor é de que todos os outros produtos desta 

empresa também serão, e isso gera grandes prejuízos. No agronegócio café os processos de 

torra e moagem são praticamente iguais, independente da diferença do blend, pensando nisto, 

no processo de produção geral, a ABIC prevê em seu regulamento o cancelamento integral da 

empresa, quando necessário, em caso de impureza e não somente da marca ‘acusada’.    

Pode acontecer dos industriais precisarem fazer pequenas adaptações em sua operação 

de acordo com a necessidade de cada região ou com sua criatividade. No entanto, é 

importante manter a manutenção no foco de serviço. A padronização no serviço, na qualidade 

e no treinamento é o que eleva o sucesso das marcas e consequentemente da empresa, então 

esses três aspectos não devem ser deixados de lado. 
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 É vital seguir as regras estipuladas nas normas e regulamentos técnicos, pois elas 

levarão a empresa rumo ao sucesso. A padronização visa gerar força no relacionamento, 

fidelizar os consumidores e aumentar o valor agregado da marca. 

A partir do advento da gestão da qualidade, da competitividade do mercado e das 

exigências de certificação os industriais passaram a ter padrões de qualidade, procedimentos e 

processos pré-definidos.  

Orientados a partir dos conceitos de gestão da qualidade e das regras e normas 

impostas pelos programas de certificação às empresas tiveram que investir na mudança e se 

readaptar
9
, porém a recompensa de todo o esforço é demonstrada pelo desenvolvimento das 

empresas engajadas, o que observamos a seguir.  

 

Em 2017 a ABIC fez uma pesquisa com uma pequena amostra de associados para 

verificar de fato a influência de seu programa de qualidade – PQC – a seguir alguns dos 

resultados obtidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: ABIC 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Informação dada em entrevista pelo o Sr. João Luiz Rebello de Mello, auxiliar administrativo da 

ABIC em 17/04/2018. 

Gráfico 5: Pesquisa de Satisfação do PQC. 
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Fonte: ABIC 

 

A pesquisa confirma que o programa de qualidade do café para a maioria das empresas 

que aderiram contribuiu para melhoria nos seus processos de produção e qualidade e agrega 

valor as suas marcas, o que consequentemente proporciona fidelização de clientes, 

padronização da produção, elevação de lucro entre outros.  

 

7.3 AUMENTO DO PREÇO MÉDIO DO CAFÉ 

Uma empresa não é uma ilha distante de tudo. Ao contrário, toda empresa está inserida 

em um ambiente que influencia nas suas ações (e inações) e que também é influenciado por 

aquilo que a empresa realiza. 

 

O que ocorre é que esse ambiente não é ilimitado ou infinito. Muitas empresas 

disputam os mesmos consumidores, oferecem produtos e serviços semelhantes e desejam 

crescer e se destacar. E daí nasce à competição. 

 

Com o mercado cada vez mais competitivo é intensa a necessidade de oferecer 

produtos de qualidade, mantendo ou até mesmo diminuindo os custos de produção, é a única 

alternativa para a sobrevivência das empresas. No entanto, para atingir essa meta é necessário 

que as torrefadoras passem por reformulações, em termos de qualificação e certificação do 

produto. 

 

Gráfico 6: Pesquisa de Satisfação do PQC. 
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De acordo com Vieira (2009), cada vez mais interessa o consumidor saber de onde 

vem o alimento consumido e como é produzido. Os consumidores ditam as regras de 

consumo em todos os setores, o que pressionam seus agentes envolvidos como as empresas e 

governos a adaptarem produtos e serviços de acordo com suas necessidades. Sendo o 

consumidor o elo final de qualquer sistema produtivo e o principal objetivo de sua existência 

cabe aos setores realizarem as mudanças que o afetam, seja em maior ou menor grau, seu 

comportamento de compra. 

 

Para as empresas, a certificação pode ser uma opção de marketing (para atrair novos 

clientes) e pode ser examinada como uma forma de agregação de valor. Assumindo que os 

industriais objetivam maximizar lucros, elas adicionam mais informação ao produto até o 

ponto em que cada informação adicional gere mais receitas do que custos. 

O objetivo final sempre é ocupar um espaço no mercado que garanta um diferencial de 

preço em relação ao café não certificado. É esse prêmio que irá sustentar toda a cadeia de 

custódia que envolve a certificação, desde os custos operacionais da certificadora, dos exames 

laboratoriais, marketing, canais de comercialização e por último, é claro, o investimento 

realizado pelo cafeicultor para se adequar ao sistema imposto por esta certificação. 

Abaixo uma tabela fornecida pela ABIC que compara o preço médio dos cafés com e 

sem selo de acordo com suas categorias: Gourmet, Superior, Tradicional e Extraforte, onde é 

evidenciada a valorização dos cafés que possuem o direito ao uso do selo, ou seja, que 

implementaram a gestão da qualidade e seguem todas as regras e normas dos programas de 

certificação. 
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Fonte: ABIC 

 

O desafio de toda empresa, portanto, é possuir uma gestão adequada, produtos e 

serviços de qualidade e uma boa estratégia de atuação que permita à empresa competir e 

aproveitar bem as oportunidades que o seu mercado oferece para poder ter o preço médio de 

seu café elevado. 

 

  

Quadro 3: Preço Médio do Café por Categoria 
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8. BENEFICIOS DAS CERTIFICAÇÕES PARA OS CONSUMIDORES 

 

8.1 CONFIABILIDADE, SEGURANÇA ALIMENTAR E DECISÃO DE COMPRA 

Para Garvin (apud QUEIROZ, 1999, p. 62) “o cliente é a característica importante na 

avaliação da qualidade, uma vez que o mesmo é quem decide pela aquisição dos produtos/ 

serviços finais, devendo ser atendido prontamente”. 

As novas tendências de comportamento do consumidor, especialmente no setor 

alimentício, valorizam aspectos dos produtos antes poucos observados como segurança 

alimentar, higiene, qualidade e confiabilidade que por sua vez passaram a serem fatores 

determinantes para a tomada de decisão no momento da compra (CHAPAVAL; ALVES, 

2008; VIEIRA, 2009). 

Segurança do alimento, boas práticas agrícolas e ainda a possibilidade de rastreamento 

para identificar a origem do produto são temas extremamente atuais em um mercado 

globalizado e competitivo onde a valorização do produto está atrelada a garantia de sua 

qualidade. Nos mecanismos de determinação de origem a rastreabilidade dos produtos e 

processos produtivos ocupa espaço fundamental, pois garante ao consumidor que o produto 

adquirido é controlado em todas as fases da produção, sendo a base para a implantação de um 

programa de qualidade em toda a cadeia. A desejada qualidade/segurança alimentar pode ser 

percebida e verificada por meio de atributos intrínsecos que são os percebidos pelos sentidos 

como aparência, cheiro ou sabor ou pelos extrínsecos que são os chamados “bens de crença”, 

onde o consumidor não pode percebê-los pelos sentidos acima apontados e confia na 

informação fornecida pelo produtor (CUNHA e SAES, 2005).  

Qualidade, enquanto conceito é um valor conhecido por todos e, no entanto, definido 

de forma diferenciada por diferentes grupos ou camadas da sociedade, a percepção dos 

indivíduos é diferente em relação aos mesmos produtos ou serviços, em função de suas 

necessidades, experiências e expectativas. 

O conceito do que é qualidade é muito amplo. Ela pode se referir a diversos fatores 

inerentes ao sistema produtivo. Ela pode estar atrelada ao produto, ou seja, a qualidade de 

determinado bem se refere ao modo como este foi produzido, atendendo normas e padrões 
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pré-estabelecidos em projeto. Também se refere ao produto quando descreve um produto de 

luxo, de alto valor agregado e que utiliza em sua confecção materiais raros ou especiais. A 

qualidade pode se referir ao processo produtivo, por exemplo, quando este atende a normas e 

padrões socioambientais, ou quando possui um rigoroso sistema de controle de processos. Por 

fim, o conceito de qualidade deve estar intimamente ligado às demandas dos consumidores, 

buscando sempre atender a uma necessidade, um interesse ou desejo do usuário final. O 

consumidor precisa sentir e desejar este diferencial de qualidade para pagar um diferencial de 

preço, um prêmio, por este produto especial. 

Segundo Gazzoni (1998), a decisão de compra por parte dos consumidores, que era 

condicionada quase que exclusivamente pelo critério de menor preço, agora é função também 

de especificações técnicas e atributos de qualidade. O referido autor aponta que, sob a égide 

da globalização de mercados, a qualidade atinge seu patamar máximo como condicionante das 

decisões de negócios e passa a ser o passaporte para a abertura dos mercados mais exigentes e 

para a manutenção dos nichos de mercados mais disputados. O atributo qualidade, 

característica marcante nos mercados do Primeiro mundo, já antecede o quesito preço na 

análise decisória dos compradores, e seus reflexos positivos se fazem notar no mercado local 

do Brasil, conforme podemos visualizar abaixo em uma pesquisa feita pelo Euromonitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Euromonitor Consulting 

 

Figura 6: Pesquisa sobre as Tendências do Mercado de Cafés 
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A decisão sobre a certificação deve aumentar a eficiência econômica na medida em 

que ajuda os consumidores a direcionar os gastos em produtos que eles de fato desejam. 

Assim, as empresas devem investir no fornecimento de informações relevantes aos 

consumidores.  

A certificação de terceira parte, assim como as da ABIC, fornece aos consumidores a 

certeza de que a informação fornecida pelas empresas ofertantes é correta. A certificação de 

terceira parte disponibiliza aos consumidores uma avaliação objetiva dos atributos de 

qualidade do produto. Quanto maior for o controle para que não ocorram fraudes e 

informações falsas, maior a probabilidade das pessoas acreditarem na certificação
10

. 

Quando uma empresa certifica seu produto, ela assume que a informação fornecida é 

importante para os consumidores e que eles responderão alterando suas decisões de consumo. 

O consumidor informado consome mais e busca produtos com melhor custo benefício, 

partindo desse principio a ABIC lançou um aplicativo que permitirá que o consumidor 

consulte, em tempo real, a qualidade e pureza dos cafés certificados nas prateleiras dos 

supermercados, assim o consumidor poderá escolher seu café baseado nas certificações e terá 

a certeza daquilo que irá consumir.  

 

  

                                                 
10

 Informação fornecida pela coordenadora de projetos da ABIC, Mônica da Costa Pinto em 04/06/2018. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Produzir o presente trabalho de pesquisa foi de suma importância para ampliar os 

meus conhecimentos sobre esse tema tão presente na realidade da minha área profissional. 

Discutir a gestão da qualidade e as certificações ABIC na indústria brasileira de café, 

relacionando-os ao crescimento, benefícios para os torrefadores e consumidores de café foi 

muito relevante para a compreensão do ambiente que cerca toda a administração que atua 

neste setor e perceber que os processos de gestão são necessários para qualquer tipo de 

organização, que produza desde um produto/serviço inovador até as que atuam com o 

tradicional agronegócio café.    

A certificação garante a implantação eficaz dos sistemas de controle e garantia da 

qualidade nas empresas, diminuindo a perda de produtos e os custos da produção. Deste modo 

aumenta a competitividade das empresas certificadas frente às empresas que não estão. A 

certificação também aumenta a satisfação do cliente e facilita a venda de produtos e a 

introdução destes em novos mercados já que são comprovadamente projetados e fabricados de 

acordo com a legislação e as expectativas do mercado consumidor. 

Diferente dos laudos e relatórios de ensaios que servem para demonstrar que 

determinada amostra atende ou não uma norma técnica, a certificação serve para garantir que 

a produção é controlada e que os produtos estão atendendo as normas técnicas continuamente. 

Partindo do objetivo de analisar a importância da gestão da qualidade e as 

certificações ABIC para as indústrias de café do Brasil, a contribuição que os conceitos de 

qualidade e a associação têm para elevar o nível do café produzido no mercado nacional e o 

crescimento do agronegócio café, verificou-se que um aspecto muito relevante é a correlação 

existente entre as empresas associadas, que utilizam o selo e o maior preço de mercado dos 

produtos. Observou-se uma intensificação da melhora do café em decorrência da evolução da 

qualidade durante os anos e proporcionalmente o aumento do consumo de café, o que 

promoveu crescimento das indústrias e a valorização do produto no mercado interno.   

Outrossim, foram constatadas as vantagens da utilização dos conceitos de gestão da 

qualidade, gestão estratégica, dos Selos ABIC, na escolha dos consumidores pelo uso e 

aprovação/incentivo a partir do emprego dos selos e aplicação e acompanhamento dos 

regulamentos que definem os programas de certificações do café que resultam em padrões e 

manutenção da qualidade, e promoção da segurança alimentar e confiabilidade dos clientes.  
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A melhoria da qualidade tem sido uma exigência cada vez mais evidenciada pelos 

consumidores, a garantia de boas práticas de fabricação e segurança alimentar são requisitos 

fundamentais para refletir práticas empresariais modernas. Além de melhorar a 

competitividade das empresas. 

Paralelo às mudanças que ocorreram no segmento torrefador e à importância dada à 

qualidade do produto, os programas de qualidade surgiram como ferramenta capaz de conferir 

competitividade às empresas no ramo em que atuam. 

 

Para finalizar, a partir dos conteúdos desenvolvidos para este trabalho, é possível notar 

que a gestão da qualidade e as certificações ABIC na indústria brasileira de café envolvem 

diferentes aspectos, que ensejam a possibilidade de novas linhas de pesquisa sobre o mesmo 

tema. É possível, por exemplo, confrontar os resultados obtidos do presente estudo com 

pesquisas aplicadas a determinadas regiões do Brasil. É possível, ainda, concentrar a pesquisa 

em grupos específicos, como empresas de pequeno porte, cooperativas ou empresas de grande 

porte.    

 

 

 

 

 
 

 

  



59 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café. Disponível em: www.abic.com.br. 

Acesso em: 30 mar. 2018. 

ALMEIDA, H. S. de; TOLEDO, J. C. de. Qualidade Total do Produto. Revista Produção, 

No. 1, vol. 2. ABEPRO, Rio de Janeiro, Out. 1991. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Sistemas de Gestão da 

Qualidade – Fundamentos e Vocabulário: NBR ISO 9000. 2005. 

CAMPOS, V. F. TQC: Controle da qualidade total (no estilo japonês). 2ª Edição. Belo 

Horizonte: Editora INDG, 2004. 

CARPINETTI, L. C. R. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. São Paulo: Atlas, 2010. 

CHAVES, J. B. P.; TEIXEIRA, M. A. Gerencia de Qualidade na Indústria de Alimentos. 

Curso realizado na Universidade Federal de Viçosa. Memuo, 186 p. 1990. 

CONCEIÇÃO, J. C. P. R.; BARROS, A. L. M. Certificação e rastreabilidade no 

agronegócio: instrumentos cada vez mais necessários. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, 2005. 

CROSBY, P. B. Qualidade é investimentos. Rio de janeiro: Jose’Olimpio Editora, 1985. 

CUNHA, G. J.; SAES, M. S. M. (2005). Rastreabilidade e coordenação dos sistemas 

agroindustriais. Revista Brasileira de Agroinformática, v. 7, n. 1, p.29-43. 

DEMING, W.E. Qualidade, a revolução da administração. - São Paulo: Saraiva, 1990. 

FARINA, E. M. M. Q.; SAES, M. S. M.; DE AZEVEDO, P. F. Competitividade: mercado, 

estado e organizações. Editora Singular, 1997.  

FARINA, E. M. M. Q.; Competitividade: mercado, estado e organizações - São Paulo: 

Editora Singular, 1997. 

GARVIN, D. A., Gerenciando a qualidade: a visão estratégica e competitiva, Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2002. 

______. Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e processos. 2ª Edição. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

GEPHART, R. Qualitative Research and the Academy of Management Journal. 

Academy of Management Journal. V. 47, N. 4, 2004. 

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 1.ed.  São Paulo: Atlas,1987. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

GILMORE, H. L. Product conformance cost. Quality progress, USA, V. 7, N. 5, p. 16-19, 

Jun 1974. 

http://www.abic.com.br/


60 

 

GODOY, A. S. Pesquisa Qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de 

Empresas. São Paulo, v. 35, n.3, p. 20-29. 1995 

GOMES, E. M.; MORGADO, A. Compêndio de Administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2012.  

HANSON, D.; GRIMMER, M. A mistura de pesquisa qualitativa e quantitativa em 

grandes revistas de marketing, 1993-2002. European Journal of Marketing, vol. 41 N 1/2, p 

58-70; 2007. 

JURAN, J.M. Qualidade no século XXI. HSM Management, n°. 3, p. 96 a 104, São Paulo: 

Ed. Savana Ltda., 1997. 

JURAN, J.M.; GRYNA, F. M. Controle da qualidade handbook. Conceitos, políticas e 

filosofias da qualidade. V I, São Paulo: Makron Books McGraw - Hill, 1991. 

MACEDO-SOARES, T. D. de; LUCAS, D. C. Práticas gerenciais de qualidade das 

empresas líderes no Brasil. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1996. 

MACHADO, R. T. M. Sinais de qualidade e rastreabilidade de alimentos: uma visão 

sistêmica. Organ. rurais agroind., Lavras, v. 7, n. 2, p. 227-237. 2005. 

MARSHALL, I. J.; Gestão da Qualidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. 

MARTINS, A. L. História do café – 2. Edição. – São Paulo : Contexto, 2012.  

MAXIMIANO, A.. C. A. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à 

revolução digital. 6ª Edição. São Paulo: Atlas, 2006. 

NICOLAS, F. et VALCESCHINI, E.  (dir.). Agro-alimentaire : une économie de la qualité. 

Paris, INRA, Éditions Economica, 1995. 

OLIVEIRA, J. A. S. de. A conquista da qualidade. Manual do programa SEBRAE da 

qualidade. Brasília: Edição SEBRAE, 1997. 

PALADINI, E. P. Avaliação estratégia da qualidade. São Paulo: Editora Atlas, 2002. 

PORTER, M. E. Estratégia Competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 

concorrência. 7ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 

QUEIROZ, E. K. R. Qualidade segundo Garvin. São Paulo: Annablume, 1995.  

RIES, Al. Foco: uma questão de vida ou morte para sua empresa. Makron Books. São 

Paulo, 1996. 

ROTHERY, B. ISO 9000. São Paulo: Makron Books, 1993. 



61 

 

SHAH, S. K.; CORLEY, K. G. Construindo uma teoria melhor, unindo o quantitativo - o 

divisor qualitativo. Jornal de Estudos de Gestão Vol. 43, N. 8, pp. 1822 – 1835; 2006. 

SHIBA, S.; GRAHAM, A; WALDEN, D. A New American TQM. Portland, Productivity 

Press,1993. 

SYLVANDER, B. Conventions de Qualité et Institutions: le cas de produits de qualité 

spécifique. In: VALCESCHINI, E.; NICOLAS, F. Agro-alimentaire: une économie de la 

qualité. Paris: Inra Editions, 1995. 

TAGUCHI, G. Introduction to quality engineering. Asian Productvity Organization, Tókio, 

1986. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução a pesquisa científica social: a pesquisa qualitativa em 

educação. O positivismo. A fenomenologia. o Marxismo. São Paulo: Atlas, 1987. 

VALCESCHINI, E., NICOLAS, F. La dynamique économique de la qualité agro-

alimentaire. In: Valceschini, E., Nicolas, F. Agro-alimentaire: une économie de la qualité. 

Paris: Inra Editions, 1995. 

VLÃSCEANU, L.; GRÜNBERG, L.; PÂRLEA, D. Quality Assurance and Accreditation: 

A Glossary of Basic Terms and Definitions. 2009. Disponível em: < 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001346/134621e.pdf Acesso em: 15 out. 2018. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001346/134621e.pdf

