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RESUMO  

O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, e sua produção gera uma receita bruta 

estimada de 20 bilhões de reais anualmente, conforme a Cavaton e Ferreira (2020). A 

concentração no mercado do café já foi estudada, entretanto não se tem estudos relacionados à 

concentração da indústria, desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a concentração 

da indústria do café no Brasil entre os anos de 2007 e 2019. Para isso, utilizou-se como base de 

dados as estatísticas disponibilizadas pela Associação Brasileira da Indústria do Café, tendo 

como indicador as empresas que industrializam mensalmente mais de 10.000 sacas de cafés. 

Os índices utilizados foram a razão de concentração e o índice de Hirschman-Herfindahl, onde 

o primeiro teve média maior que 70% e o segundo acima de 50%. Desta forma, conclui-se que 

a concentração industrial é alta, tendo uma situação de concorrência imperfeita.  
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ABSTRACT 

The Coffee is the second most consumed beverage in Brazil, and its production generates 

revenue of R$20 billion annually, according to Cavaton and Ferreira (2020). The concentration 

in the coffee market has already been studied; however there aren’t no studies related to the 

industry, so this work paper aims to evaluate the concentration of the coffee industry in Brazil 

between the years 2007 and 2019. For this, the statistics provided by the Brazilian Coffee 

Industry Association were used as a database, taking as an indicator the companies that monthly 

industrialize more than 10.000 bags of coffee. The indexes used were the concentration ratio 

and the Hirschman-Herfindahl index, where the former had an average greater than 70% and 

the latter above 50%. Thus, it is concluded that the industrial concentration is high, with a 

situation of imperfect competition.  

Keywords: ABIC. Brazil. Coffee. Industrial Concentration. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é o maior produtor e exportador de café verde mundial, segundo Ferreira e Santos 

(2020). O boletim do levantamento da safra 2021 de café, divulgado pela Companhia Nacional 

de Abastecimento (CONAB, 2021) mostra que a expectativa de produção é de 49 milhões de 

sacas de café beneficiados.   

Segundo Sório (2015), o Brasil é o único país capaz de atuar nas diferentes estratégias de 

ocupação do mercado de café ao mesmo tempo, sendo baixo custo, diferenciação e nichos. Os 

cafeicultores têm enfrentado um mercado cada vez mais exigente nos padrões de segurança e 

qualidade dos produtos, e respeito ambiental e social no processo produtivo. Entretanto o país 

vem sendo capaz de enfrentar essas adversidades e industrializar o produto buscando melhorias 

para o setor.   

Como exemplo vale citar o Programa de Qualidade do Café (PQC), desenvolvido em 

2004 pela Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), único programa voltado para a 

qualidade do café torrado e moído. Assim como o Selo de Pureza que certifica que o produto é 

puro, sem misturas oferecendo segurança, qualidade e respeito ao consumidor. Essas são 
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alternativas que diferenciam as indústrias e as destacam das demais (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ – ABIC, 2021).  

Na base de dados desta associação, há mais de 1.000 indústrias torrefadoras, sendo a 

maioria delas de pequeno porte, caracterizando um setor de forte competitividade via preço e 

baixo nível tecnológico (ABIC, 2021). Todavia, essas empresas apresentam dificuldade de 

sobreviver e competir em um setor dominado por poucas grandes indústrias, em sua maioria 

com controle de capital estrangeiro, determinando um setor de alta concentração 

O termo concentração industrial, segundo Soares et al. (2006), é um dos mais importantes 

em estudos de organização industrial, principalmente pelo fato de se utilizá-lo em análises de 

estruturas de mercados. Desta forma, a concentração se torna um dos determinantes das 

estruturas de competição, afetando estratégias adotadas por empresas, economias de escala, 

tamanho e crescimento do mercado e condições de entrada. 

Para Oliveira e Sperb (2016), apesar dos índices de concentração industrial não serem 

suficientes para determinar uma estrutura de mercado, eles fornecem boa aproximação da 

competitividade do mercado, além de auxiliar análises de fusões e aquisições. Uma maior 

concentração de mercado ainda possibilita que o mercado, indústria ou setor, que detêm a maior 

parte, explorem o poder de mercado para assim obter maior lucro (IWASAKI; SELDON; 

TREMBLAY, 2008). 

Segundo Pereira e Bánkuti (2016), as principais estruturas de mercado são a concorrência 

perfeita e a concorrência imperfeita. A primeira diz respeito aos diversos produtores que 

ofertam o mesmo bem ou serviço sem diferenciação, desta forma, são tomadoras de preço e não 

existem barreiras à entrada. Já a concorrência imperfeita pode ser monopólio ou oligopólio, o 

monopólio é um mercado em que se tem apenas um vendedor e muitos compradores, enquanto 

o oligopólio é caracterizado por um mercado dominado por empresas, mas poucas com poder 

de influenciar o preço do produto ou serviço. 

O mercado de café brasileiro é concentrado em todos os seus elos, desde a produção até 

o consumo final. Desta forma, sabendo da tendência crescente do consumo da bebida no mundo, 

e dada a importância do setor para a economia do Brasil, o presente estudo busca responder a 

seguinte pergunta: a concentração da indústria torrefadora de café no país sofreu alterações 

entre 2007 e 2019?  

Assim, o objetivo do trabalho é avaliar o grau de concentração do setor de torrefação e 

moagem de café, no Brasil, entre 2007 e 2019 buscando estruturar o mercado da indústria de 

café no Brasil.   

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 INDÚSTRIA DO CAFÉ  

 

O café é um produto comercializado de duas formas: industrializado ou não 

industrializado. O café não industrializado é conhecido como café verde, Arábica ou Robusta, 

comercializado em forma de grãos. Já o café torrado e moído e o café solúvel são inicialmente 

industrializados para posteriormente serem comercializados no mercado, como observa-se na 

Figura 1.      
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Figura 1 – A cadeia produtiva do café 

 
Fonte: Adaptado de SAES; NAKAZONE, 2002. 

  

O café torrado e moído é diferenciado pelos blends, que são as misturas combinadas de 

grãos distintos para compor um sabor único. Todavia, o Brasil sendo o maior produtor de café 

no mundo, tem sua balança comercial negativa quando se trata da indústria de torrefação. Isso 

se dá pelo fato do país exportar café verde e importar monodoses – cápsulas e sachês – com 

alto valor agregado. A causa principal deste cenário é a dificuldade de se importar café verde 

diferentes dos produzidos no país, para compor blends para a indústria brasileira (SÓRIO, 

2015).  

A principal vantagem da industrialização do café é o fato de se agregar valor ao produto. 

Sório (2015) expõe em exemplo: o quilo do café torrado e moído embalado a vácuo tem um 

valor de venda de R$12,00 no varejo, enquanto a mesma quantidade transformada em cápsulas 

seria vendida por R$126,00. Todavia, o Brasil importou cerca de quatro mil toneladas de café 

torrado no ano de 2019.  

Buscando driblar esse problema, o país tem se destacado nos cafés diferenciados pela 

qualidade, visando a valorização de seus produtos.  Entretanto, segundo Gross (2012), cafés 

diferenciados pela qualidade tem uma combinação de atributos que dificilmente são 

reproduzíveis em outras regiões produtoras. Desta forma, a diferenciação pela origem constitui 

alta barreira à entrada, mas fornece maiores possibilidades de agregar valor ao produto.  

Dado os fatos, o Brasil conta com cerca de 1.500 indústrias associadas à ABIC, sendo a 

maioria de pequeno e médio porte. Contudo, o mercado está concentrado nas mãos de poucas 

dessas empresas, desta forma, o setor de torrefação é caracterizado por alta concentração de 

mercado, baixo nível tecnológico e gerencial das micro e pequenas empresas e ainda grande 

competição via preço. 

 

2.2 CONCENTRAÇÃO NA INDÚSTRIA DO CAFÉ  

 

O Brasil é o maior produtor de café mundial detendo 39% do mercado, seguido do Vietnã 

e Colômbia, com 16 e 8% respectivamente, segundo a Organização Internacional do Café 

(2021). Em relação ao consumo, o país que mais consome é a Finlândia, com um consumo de 

12 kg da bebida por habitante por ano, seguido da Noruega e Islândia com 9,9 e 9,0 kg per 

capita (BATTAGLIA, 2021).  

No mercado europeu o café consumido é de qualidade superior e as principais indústrias 

fornecedoras de café torrado e moído à União Europeia estão na própria Europa. Barreiras à 

entrada como a escalada tributária, que aumenta a taxação do produto quanto maior o seu grau 

de processamento, e a ampla legislação que protege o mercado de café, dificultam a 
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comercialização de produtos externos no mercado. Ademais, essa é uma indústria importante 

considerando que há empresas multinacionais de grande porte e outras centenas de empresas 

locais (CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS, 2013). 

A Alemanha conta com todos os elos da cadeia produtiva do café, exceto o plantio, 

possuindo empresas que atuam como líderes em seus setores. A inovação é a principal 

característica do setor industrial de torrefação, sendo líder inclusive em máquinas e 

equipamentos de café. Para Panhuysen e Van Reenen (2012), cinco empresas dominam o 

mercado alemão: Kraft Foods, Tchibo, Melitta, Aldi e Damayr, sendo as duas primeiras 55% 

do mercado.  

A indústria do café italiano apresenta reputação de produtos de alta qualidade. A empresa 

Lavazza exporta café para mais de 80 países, enquanto a Illy, marca premium gera receita maior 

no exterior que no próprio país. No país há cerca de 1500 torrefadoras, entretanto, a 

concentração no setor é alta. Em 2012, uma empresa detinha 38% do mercado, e para as seis 

maiores a concentração foi de 68%. Vale considerar que o consumo no país de café torrado e 

moído é de 94% ressaltando a importância do setor (PANHUYSEN; VAN REENEN, 2012). 

Os Estados Unidos, segundo maior consumidor do produto, têm o Brasil como maior 

fornecedor de matéria prima. Em relação a porcentagem de mercado as cinco maiores 

industrias: Kraft Foods, Sara Lee, Protector & Gamble, Starbucks e Nestlé participam com 80% 

do mercado. Ainda existem outras 634 industrias de pequeno e médio porte. Do resultado dos 

processamentos obtidos, mais de 65% são vendidos em supermercados, sendo esses 70% café 

torrado e moído (SÓRIO, 2015).  

O Japão também faz parte dos maiores consumidores da bebida, onde para acessar o 

mercado é necessário satisfazer exigências como padrão de qualidade e estabilidade de oferta. 

O setor apresenta concentração acentuada, as principais indústrias são: UCC, Art Coffee, Key 

Coffee e Ogawa Coffee com participações de 47%, 28%, 15% e 7% respectivamente, ou seja, 

as 4 maiores indústrias detêm 97% do mercado no país (MATSUMOTO, 2011). 

No Brasil, o comportamento da indústria não é diferente, Davila (2010) ressalta a 

concentração no setor de torrefação. Segundo os autores, em 2001, as cinco maiores 

transnacionais respondiam por 69% do mercado. Já para Silva et al. (2008), em 2006 essa 

participação foi de 47%.  

Além da concentração mundial no setor de torrefação, Davila (2010) afirma também que 

a estrutura econômica apresenta características de oligopsônio na aquisição do café verde, 

pulverização na produção e oligopólio nos mercados consumidores. Ainda ressalta a 

concentração no mercado de traders onde as quatro maiores empresas comercializam 41% do 

café mundial. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

De acordo com Silveira e Córdova (2009), a pesquisa cientifica é resultado de uma 

investigação que visa resolver um problema por meio de procedimentos científicos. Para tanto, 

há diferentes tipos de pesquisa quanto à abordagem, à natureza, aos objetivos e aos 

procedimentos.  

Para o presente estudo, quanto à abordagem, a pesquisa é classificada como quantitativa 

buscando objetividade, buscando na linguagem matemática as relações entre as variáveis 

(FONSECA, 2002). 

Quanto à natureza, é uma pesquisa aplicada, que busca conhecimentos para aplicações 

práticas e a solução de problemas específicos. Quanto aos objetivos é classificada como 

pesquisa descritiva, onde exige-se uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar, 

além de descrever fatos e fenômenos de uma realidade (GIL, 2007). 
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Por fim, quanto aos procedimentos, é classificado como estudo de caso. Para Fonseca 

(2002), um estudo de caso visa identificar como e por que ocorre uma determinada situação 

única em diferentes aspectos. Para o pesquisador o objetivo é revelar a situação como ele a 

percebe e não intervir sobre a mesma.  

Desta forma, a fim de alcançar os objetivos e analisar a concentração da indústria de cafés 

no Brasil, levando em conta o período entre 2007 e 2019, utilizou-se dos seguintes índices: 

razão de concentração e índice de Hirschman-Herfindahl. 

 

3.1 RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO – CR 

 

É um índice também chama de Taxa de Concentração de Mercado (TCM), é caracterizado 

por elencar as empresas líderes do mercado. Essa razão representa o market share da empresa 

e é calculado pela Equação (1) (KUPFER; HASENCLEVER, 2013): 

𝐶𝑅(𝑘) = ∑ 𝑆𝑖𝑘
𝑖=1   (1) 

Si é dado pela parcela de mercado, que segundo o autor é calculado pela divisão entre a 

quantidade de unidades de uma empresa e a respectiva parcela do mercado total.  

Os resultados obtidos variam de 0 a 1. Quando um resultado próximo do valor 0 é 

encontrado indica que o mercado está perto da concorrência perfeita. Já quando o valor está 

próximo de 1, aponta que a estrutura de mercado é uma concorrência imperfeita.  

Para este estudo foram considerados os quatro diferentes grupos que as indústrias 

torrefadoras são divididas no banco de dados da ABIC (2021), sendo eles: 

• Grupo 1 – empresas que industrializam de 1 a 999 sacas mensal 

• Grupo 2 – empresas que industrializam de 1.000 a 2.999 sacas mensal 

• Grupo 3 – empresas que industrializam de 3.000 a 9.999 sacas mensal 

• Grupo 4 – empresas que industrializam mais de 10.000 sacas mensal.  

 

Desta forma, obteve-se o CR pela divisão entre a produção total do grupo 4, onde se 

encontra as maiores torrefadoras de café do Brasil e a produção total da indústria torrefadora 

brasileira. 

 

3.2 ÍNDICE DE HIRSCHMAN-HERFINDAHL – HH  

 

O índice de Hirschman-Herfindahl mede a dimensão das empresas em relação à indústria, 

assim como é um indicador da quantidade de concorrência entre as empresas do setor. Este 

índice é determinado como a soma das parcelas de mercado de cada empresa individual, em 

relação ao total da indústria. Assim, segundo Kupfer e Hasenclever (2013), é calculado pela 

Equação (2).  

𝐻𝐻 =  ∑ 𝑆𝑖²𝑘
𝑖=1   (2) 

Os valores são comumente encontrados em porcentagem variando de 0 a 100. Resultados 

próximo de 0 indicam concorrência perfeita enquanto 100 mostra uma situação de monopólio.  

Ao elevar-se a parcela de mercado ao quadrado, o HH atribui um maior peso àquelas 

empresas de maior porte. Desta forma os valores dependem tanto da quantidade de empresas 

no mercado quanto da distribuição relativa do mercado entre elas. Portanto, o índice é menor 

quando aumenta a quantidade de empresas ou quando a proporção de mercado destas são mais 

uniformes. 

 

3.3 FONTE DE DADOS E PERÍODO ANALISADO  

 

A principal fonte de dados utilizada foi da ABIC, que é responsável por representar todas 

as indústrias de torrefação e moagem de café do país, tendo como missão promover o 
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desenvolvimento da indústria brasileira de café, através da melhoria contínua da qualidade, 

educação para o consumo, estímulo à inovação e integração da cadeia produtiva (ABIC, 2021). 

Em seu site, a entidade disponibiliza estudos macroeconômicos, pesquisas de opinião e 

de mercado, informações estatísticas de produção e consumo, acessórias e informações gerais 

da indústria torrefadora de café. A ABIC tem como princípios o compromisso com a qualidade 

do café através dos programas de certificação, o compromisso com a sustentabilidade e o 

incentivo a inovação.  

O período em análise considera os anos safra comercial de 2007-2008 até 2017-2018. 

Entretanto, vale ressaltar que o período é em relação ao ano safra do café, que inicia em 

novembro e vai até outubro do ano seguinte (CONAB, 2021).  

O período de 2015-2016 não consta no estudo por falta de informações disponibilizadas 

no site. Vale considerar ainda que, a associação brasileira disponibilizou algumas estatísticas 

para os anos de 2019-2020, entretanto para este estudo utilizou-se a estatística de produção e 

participação por grupos e portes de empresas associadas a ABIC, a qual ainda não foi 

disponibilizada para este período, não sendo possível considerar neste estudo.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na sequência são apresentados e discutidos os resultados do estudo sobre a concentração 

da indústria cafeeira no Brasil. Apesar de se encontrar diversas publicações sobre a estrutura de 

mercado do café e a alta concentração, estudos onde são feitas as análises da indústria são 

poucos.  

Desta forma, buscando mensurar a concentração da indústria do café, realizou-se os 

cálculos dos índices, fazendo uso da Equação (1) e obteve-se os seguintes resultados, conforme 

Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – CR de 2007 – 2018 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Dados os resultados, foi possível observar a alta concentração, entre os períodos de 2007 

a 2010 e 2012 a 2019, onde a média foi de 74,42%. Os resultados apresentados são referentes 

ao Grupo 4, que participa as maiores indústrias, objetivos do estudo.  

Já para o período de 2010 a 2012, os números referentes à concentração caíram 

significativamente. Este fato está relacionado à queda na produção mundial de café, onde 

problemas climáticos afetaram os principais produtores do grão. Brasil, Colômbia, Vietnã e 

países da América Central foram afetados e os estoques ficaram abaixo do previsto e chegando 

a patamares nunca vistos.   

Enquanto o volume mensal de sacas no ano safra de 2009-2010 foi de 1.029.229, no ano 

seguinte, de 2010-2011 foi de apenas 575.833 sacas. Entretanto, apesar da queda nos valores 

da concentração, foram anos de recorde de preços e alta demanda pelo produto, ocasionados 

pela baixa oferta mundial.  

Quanto aos resultados do índice HH para o período de 2007 e 2019 são mostrados no 

Gráfico 2 a seguir:  
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Gráfico 2 – HH de 2007 – 2019 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

Percebe-se que o índice HH é acima de 25%, reafirmando o que a razão de concentração 

mostrou. A média durante o período em análise é de 49,5%, demonstrando que o setor de café 

torrado e moído é altamente concentrado, onde poucas empresas detém uma parcela 

significativa de mercado.  

Visando analisar as fusões, compras e vendas entre essas grandes firmas com objetivo de 

justificar tal concentração, observou-se que duas empresas aparecem durante todo o período, 

sendo elas “Indústria Alimentícias Maratá Ltda” e “Melitta do Brasil Indústria e Comércio”.    

Em seguida, durante 2008 e 2010 a empresa “Sara Lee Cafés do Brasil Ltda” ocupou o 

primeiro lugar. Entretanto em janeiro de 2011 recusou uma oferta de compra da “JBS” e mais 

tarde em 2012 foi dividida em outras duas companhias, “Hillshire Brands” e “D.E Master 

Blenders” 1753. A empresa “Cia Cacique de Café Solúvel” estava no ranking até o ano de 2014, 

quando no ano seguinte, com o novo plano de negócios e investimentos vigente da empresa, 

houve uma redução do market share e ela não aparece novamente.  

A “Santa Clara Indústria e Comércio de Alimentos Ltda” aparece em 2008 e 2009 quando 

em 2010 alterou sua marca institucional e sua razão social passou a ser “Três Corações 

Alimentos S.A”, já entre 2010 e 2011 a marca não obteve expressividade no mercado. 

Entretanto a partir de 2012 ela lidera e segue até hoje sendo a maior empresa da indústria de 

café, segundo a ABIC (2021), tendo faturamentos na casa dos bilhões de reais.  

Uma companhia com breve participação é a “Café Bom Dia Ltda”, empresa familiar que 

é vista apenas entre 2011 e 2012.  Já a “Mitsui Alimentos Ltda” surge também nos anos de 

2011 e 2012 e entre 2015 a 2018, consolidada como uma das maiores torrefadoras e 

exportadoras de café verde destinados ao Japão, EUA, Europa e países Asiáticos. Em fevereiro 

de 2020 o Grupo 3corações adquire toda a operação, marcas e ativos desta empresa.  

Por fim, as outras duas empresas que aparecem durante o período em estudo são “D. E. 

Cafés do Brasil Ltda” e “Jacobs Douwe Egberts Br Comercialização de Café Ltda”. A primeira 

é consequente do desmembramento da “Sara Lee Cafés do Brasil”, tornando-se independente 

em 2012. Já em 2014 a empresa “Mondelēz” fundiu sua divisão de cafés com a “Douwe 

Egberts” e com isso foi criada a joint-venture “Jacobs Douwe Egberts Br Comercialização de 

Cafés Ltda”.  

Desta forma, sendo o Grupo 3corações a maior empresa no setor da cafeicultura 

brasileiro, a JDB – Jacobs Douwe Egberts ocupa o segundo lugar, tendo liderança absoluta em 

São Paulo e Rio de Janeiro.  

Esse panorama mostra que as empresas podem se unir para formar outra ou mesmo se 

desmembrar formando novas. Todavia essas mudanças revelam que aquelas com o maior poder 

de mercado seguem crescendo e se beneficiando com a compra de indústrias menores. Isso 

reforça o cenário da alta concorrência da indústria do café no Brasil.   

A concentração é também observada nos estados, o Sudeste tem uma participação maior 

que 70% da produção industrial de café brasileira, seguido do Nordeste com cerca de 15%. 

Percebe-se que apesar de a produção de café estar concentrada nos estados de Minas Gerais, 

Espirito Santo, São Paulo, Bahia e Rondônia respectivamente, quando se trata da 

industrialização do café, os maiores estados são: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e 

Goiás, respectivamente (FERREIRA; SANTOS, 2018).  
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4 CONCLUSÕES  

 

O café é uma bebida de extrema importância econômica para o Brasil e o mundo, sua 

produção beneficia uma grande cadeia, além de ser importante gerador de renda, principalmente 

no Sudeste do país. Ao analisar sua estrutura de mercado, é possível observar as situações das 

empresas, se são formadoras de preço, qual a quantidade de produto ofertada e ainda reflete o 

grau de concorrência entre essas empresas 

Com a análise das empresas, suas fusões e desmembramentos afirmam a estrutura de 

concorrência imperfeita e oligopólio, onde poucas empresas detêm o poder da maior parcela de 

mercado. As indústrias líderes seguiram no topo durante todo o período analisado pelas autoras, 

variando apenas as posições entre elas. O trabalho mostra ainda que há concentração também 

nos estados, tanto relacionado à produção quanto à industrialização.  

A concentração no mercado de café no Brasil é notória em diversas áreas. Os altos índices 

do CR, assim como HH, reforçam a concentração na indústria de café no Brasil entre o período 

de 2007 e 2019. Assim, este trabalho enriquece outros estudos que mostram a concentração do 

café nos outros elos da cadeia produtiva, que também possuem concentrações altas, entretanto, 

menores que no setor estudado.  

Estudos referentes a concentração no mercado de café não são novos, entretanto, é 

importante ressaltar a carência de trabalhos referentes à indústria. Desta forma, é possível 

trabalhos futuros onde utilize-se diferentes períodos dos citados neste artigo, índices 

complementares e novas bases de dados, assim como estudos da indústria de cafés solúveis.  

Por fim, o importante é incentivar o consumo da bebida em suas variadas formas, dando 

preferências àquelas que possuem maior valor agregado, valorizando todos os elos da cadeia 

produtiva. Além disso, a exportação brasileira de café torrado e moído e café solúvel deve ser 

um assunto melhor estudado e analisado. 
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