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 Fonte foto: http://kilorias.band.uol.com.br/2013/08/cafe-aliado-ou-vilao-do-nosso-corpo/ 

 

 

 

O café é considerado a principal bebida consumida em países desenvolvidos, tais como, os EUA e alguns 

países europeus. A bebida é a segunda commodity mais negociada no mundo, atrás apenas do petróleo. 

O mercado global de café é caracterizado por uma elevada quantidade de especulação e volatilidade, e 

é altamente influenciado pelas tendências de produção que prevalecem nas grandes nações produtoras 

de café. 

A França está entre os maiores consumidores de café do mundo. O café é uma tradição, e o seu 

consumo é um ritual diário obrigatório para a maioria da sociedade francesa, especialmente depois do 

almoço e à noite. Os consumidores não buscam apenas o prazer, pois o café também se tornou parte do 

seu estilo de vida. 

Estatísticas da OIC (Organização Internacional do Café) mostraram que 72% dos franceses bebem café 

todos os dias, onde 90% deles têm a sua própria máquina de café expresso em casa. De modo que, a 

demanda de café da França é muito alta. 
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Devido a razões climáticas, o café não é cultivado na França. Existem no país vários torrefadores de café -  

processamento do café verde importado. Por outro lado, a França é um grande país consumidor de café, onde 

mais da metade da população consome café diariamente. O mercado de café francês é um dos mais 

diversificados na União Europeia2.  

A introdução dos sachês e capsulas de cafés individualizados têm estimulado o consumo de café em casa, 

assim como ampliou a diversidade de cafés, como espresso, cappuccino e cafés com sabor. O consumo de café 

em casa também é estimulado pela proibição de fumar em cafés franceses. As facilidades e praticidades do 

método de preparo das embalagens individuais estimularam os momentos de consumo de café em casa, o que 

de outro modo poderia ser perdido. 

O número de redes de bares de café na França está crescendo, especialmente os McCafes, os quais são 

populares e estão aumentando em número muito rápido. No entanto, a crise econômica diminuiu o consumo 

fora de casa, e estimulou os consumidores a comprar alguns tipos de cafés para consumo em casa. 

 

 

DEMOGRAFIA E CONSUMO 

De acordo com o relatório do Euromonitor3, apesar do fraco crescimento de volume no off-trade, ou seja, ou 

seja, em supermercados, hipermercados e lojas especializadas, a categoria de café continuou a alcançar um 

crescimento saudável em termos de valor em 2012. Se por um lado, o valor das vendas foi impactado pelo 

aumento do custo das matérias-primas, por outro lado, eles foram beneficiados pelo sucesso dos produtos 

embalados individualmente, principalmente os sachês de café moído e compactado e, em menor medida, o 

café instantâneo, também em sachês individuais. Embora esses produtos sejam mais caros, as porções únicas 

são percebidas como uma maneira rápida e fácil de desfrutar de um café de alta qualidade em casa a qualquer 

hora do dia. Estes produtos também se beneficiaram do elevado número de pessoas que moram sozinhas e 

das famílias pequenas na França. 

De acordo com a Organização Mundial do Café (OIC)4, o consumo mundial de café quase dobrou nos últimos 

40 anos, passando de 4,2 milhões de toneladas em 1970 para 8,1 milhões de toneladas em 2010, um aumento 

de 91%. A última década assistiu a um crescimento constante de cerca de 2,5% ao ano, a partir de 6,3 milhões 

                                                           
2 CBI. 2011 
3 Euromonitor, julho de 2013. Coffee in France.  
4 OIC - International Coffee Council. Novembro, 2012.  
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de toneladas em 2000 para 8,1 milhões de toneladas em 2010 - um aumento de 28%. O consumo cresceu 12% 

nos mercados tradicionais, como a Europa Ocidental, o Japão e os EUA, 57% nos países exportadores e 46% 

nos mercados emergentes como a Europa Oriental e a Ásia. No entanto, a crise econômica dos últimos anos 

diminuiu o crescimento, levando a OIC a rever a sua previsão de consumo global em 2019, reduzindo de 10,08 

milhões de toneladas para 9.09 milhões de toneladas. 

Os países produtores de café consomem 30% do café do mundo, liderados pelo Brasil, cujo consumo atingiu 

1,1 milhões de toneladas em 2010. Os outros 70% do café produzido é comercializado internacionalmente, os 

EUA são o maior importador, com média de 1,27 milhão de toneladas por ano no período 2006-10, seguidos 

pela Alemanha (546 mil toneladas) e Japão (431 mil toneladas), enquanto as importações do Reino Unido 

foram de 184.000 toneladas. A Finlândia registrou o maior consumo per capita ao longo deste período, lá, cada 

pessoa consome em média 11,7 kg por ano, seguida pela Noruega (9,2 kg) e Dinamarca (8,7 kg). Os franceses 

consomem 5,4 kg, já os americanos consomem 4,1 kg por ano e os britânicos 2,7 kg, enquanto os brasileiros (5 

kg) são de longe os maiores consumidores entre os países produtores. 

 

Figura 1. Evolução do consumo per capita de café em países selecionados 

 

Fonte: OIC 
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Figura 2: Evolução do consumo per capita de café na França 

 

Fonte: OIC 

Figura 3. Mapa do consumo per capita de café no mundo (Kg)  

 

Fonte: http://chartsbin.com/view/581 
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PRODUÇÃO 

Os principais países produtores 

De acordo com a Fundação Faitrade5, a produção mundial de café era de cerca de 6 milhões de toneladas por 

ano durante a década de 1990. O aumento na produção em países como o Brasil e o Vietnã fez com que a 

produção crescesse a uma média de 7,6 milhões de toneladas por ano entre 2007 e 2011, chegando a um 

recorde de 8,05 milhões de toneladas em 2010. 

Segundo a OIC, o café é cultivado em mais de 70 países, mas mais de 60% do café do mundo é produzido por 

apenas quatro deles - Brasil, Vietnã, Indonésia e Colômbia. Brasil tem sido, de longe, o maior produtor de café 

do mundo com uma participação de 35% da produção mundial, seguido pelo Vietnã (15%), Indonésia (9%) e 

Colômbia (7%).  

 

Figura 4: Produção de café (2011/2012 e 2012/2013) e participação na produção mundial dos principais 

países produtores 

 

Fonte: OIC 

 

 

                                                           
5
 Fairtrade Fundation. Maio, 2012.  
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TENDÊNCIAS DA COMERCIALIZAÇÃO 

PERFIL 

Amantes de cafés e das cafeterias, o francês tem mudando gradualmente os seus padrões de consumo. Os 

novos "viciados em café", não hesitam em experimentar as bebidas com leite ou outras bebidas aromatizadas 

com caramelo, e em bebê-las na rua. Em dez anos, o takeaway
6 de bebidas quentes aumentou de 1% para 

27%! Nesta nova tendência "nômade" que permeia entre as redes anglo-saxões. 

Principais indicadores do mercado de café na França, segundo dados da Federação Nacional de Bebidas7: 

� O consumo total do mercado de café na França: 363,5 milhões de toneladas em 2012, um aumento de 

0,83% em relação a 2011; 

� Valor global do mercado de café na França para € 2,279 bilhões, em 2011, um aumento de 16,33% em 

relação a 2011; 

� O café é a segunda bebida mais consumida depois da água; 

� 2,5 xícaras de café por dia e uma média de consumo (casa e fora de casa); 

� 70,5% do consumo de bebidas quentes são representados pelo café em 2011, um aumento de 0,2% 

em relação a 2010 (em casa e fora de casa); 

� O espresso continua sendo o café preferido dos franceses (40%), ele representa 30% do consumo do 

mercado de consumo fora de casa;  

� 30% de cafés de fast food são consumidores fora dos estabelecimentos; 

� O preço do café é servido em média de 1,44 euros. 

Ainda segundo a Federação Nacional de Bebidas8, o mercado de bebidas quentes está longe de se 

descuidar, ou melhor, ela está se sofisticando e oferecendo diversos e variados produtos. O setor 

aumenta através da expansão das cafeterias. O setor aumenta as receitas gourmet e alcança volumes 

de vendas cada vez maiores. Portanto, esta é uma oportunidade real para os empregadores do setor 

para melhorar o seu negócio de bebidas quentes e para fidelização do cliente. 

Com a chegada de máquinas de café domésticas no mercado, os franceses desenvolveram uma 

paixão por cafés de qualidade, os pontos de venda aproveitam desta atração para investir em uma 

oferta premium aos consumidores. Já passou o tempo em que as pessoas preparavam o café, sem 

paixão, para ser servido diariamente e engolido mais do que degustado. Os novos códigos de 

consumo se instalaram, os cafés duvidosos perdem seu lugar, e o consumidor agora reconhece um 
                                                           
6
 Expressão em inglês para aqueles casos em que o produto adquirido é consumido fora do estabelecimento comercial 

7 Federação Nacional de Bebidas. Outubro, 2012. 
8 Federação Nacional de Bebidas. Outubro, 2012. 
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bom café e se torna mais exigente, ele não tolera nenhuma diferença na qualidade. Os franceses 

estão entre os maiores consumidores de café, colocando a bebida no segundo lugar da bebida mais 

consumida depois da água9. 

Para atingir os consumidores, além daqueles habituados aos bistros, os estabelecimentos passaram a 

desenvolver novas composições gourmet. Os consumidores mudaram fortemente os seus hábitos, e 

o cappuccino ou macchiato pode representar entre 10 e 20% das vendas de uma cafeteria. Bebidas 

com leite, além de doces e salgados, são os principais alvos para as mulheres. 61% delas os 

consomem regularmente, assim como 16% dos jovens entre 15 e 24 anos. Além disso, as bebidas 

gourmet representam um acelerador na margem dos estabelecimentos, uma vez que elas podem ser 

vendidas entre 4 e 5 euros, contra 1,5 euro para os cappuccinos. 

Consumo dos assalariados franceses 

Nove em cada dez assalariados (91%) afirmam que compram bebidas quentes a partir de distribuidores 

automáticos: 52% consomem café e 45% outra bebida quente. Um equilíbrio que, no entanto, reforça a 

perspectiva de que o consumo de café é mais frequente do que o de outras bebidas quentes - 22% dos 

compradores de café de distribuidores afirmam que compram o produto muito frequentemente (+11 p.p. em 

comparação com aqueles que procuram por outra bebida quente). Quase metade dos amantes do café em 

geral (45%) relatou que também compram outros tipos de bebidas quentes (chá, chocolate, etc.) oferecidas 

pelos distribuidores10.  

Os maiores consumidores café de máquinas de venda automática são homens - 61% dizem que compram 

nestes locais, ou seja, 18 p.p. a mais do que as mulheres, sendo estas últimas também são o dobro (30%) a 

nunca comprar cafés em distribuidores – elas são igualmente consideradas pessoas maduras. Na verdade, é 

interessante notar que o consumo de café aumenta com a idade, já que 45% dos menores de 35 anos 

compram nos distribuidores, contra 58% entre as pessoas de 50 a 64 anos. No entanto, essas tendências não 

se confirmam em outras bebidas quentes, elas parecem ser menos atraentes para os homens (44% dizem que 

compram) e para as pessoas entre 50-64 anos (40%). Mais de três quartos das pessoas que compram bebidas 

quentes em distribuidores automáticos realizam pelo menos uma compra no dia (77%), 55% realizam duas 

compras e 28%, no mínimo, três. Além disso, 52% dos assalariados entrevistados compram mais 

frequentemente as bebidas quentes em distribuidores localizados em locais públicos (estações de metro, 

aeroporto, estradas, etc.); por fim, 48% delas consomem mais frequentemente no local de trabalho11.  

                                                           
9 Federação Nacional de bebidas. Outubro, 2012. 
10 IFOP. Setembro, 2013. 
11 IFOP. Setembro, 2013. 
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ESTATÍSTICAS DE COMÉRCIO EXTERIO 

Ressalvas com relação os dados 

A maioria das informações estatísticas sobre a evolução das importações, reexportações e consumo de café no 

mundo é expresso em anos de calendário, que é em grande parte como os dados sobre a demanda e o 

consumo são relatados e analisados por países consumidores e entidades comerciais. Desta maneira, as 

estatísticas de comércio exterior também consideram este período de tempo.  

Vale destacar que uma comparação direta entre os dados de importação e exportação é pouco preciso em 

função das diferenças sazonais. Para complicar ainda mais a questão, as estatísticas sobre o consumo de café 

tendem a ser equivocadas como há um único conjunto de estatísticas dá toda a imagem. As estatísticas de 

importação, por exemplo, não são um bom indicador de consumo, pois não leva em conta as reexportações ou 

mudanças no nível dos estoques dos países importadores.  

 

Figura 5. Maiores países exportadores de café, volumes em sacos 60kg e percentual das exportações 

mundiais.  

 

Fonte: OIC 
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Figura 6. Os maiores países importadores de café, volumes em sacos 60kg e percentual das importações 

mundiais.  

 

Fonte: OIC - Valores de referência de jul/12 até jun/13 em sacos de 60 Kg 

 

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES - FRANÇA 

As estatísticas de comércio exterior a seguir consideram as importações e exportações francesas das seguintes 

subcategorias: 0901; 210111; 210112.  

� 09 – CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS. 

o 0901 – Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos 

do café que contenham café em qualquer proporção. 

 

� 21 - PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS. 

o 2101 - EXTRATOS, ESSÊNCIAS E CONCENTRADOS DE CAFÉ, CHÁ OU MATE. 

� 210111 – Café, extratos, essenciais e concentrados. 

� 210112 - Preparações à base de extratos, essências ou concentrados ou à base 

de café. 
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IMPORTAÇÕES 

Figura 7. Lista dos principais fornecedores de café importado pela França entre 2008 e 2012  

– produto 0901 - Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que 

contenham café em qualquer proporção. 

Unidade: mil dólares americanos (exceto %) 

Exportadores USD 2008 USD 2009 USD 2010 USD 2011 USD 2012 2012 (%) 

Mundo   1.381.429   1.439.364   1.681.260   2.361.850   2.343.612  100% 

Suíça      258.459       323.483       389.780       524.556       735.765  31% 

Bélgica      135.828       193.204       243.168       319.578       247.642  11% 

Alemanha      204.115       177.976       207.229       280.741       235.325  10% 

Brasil      149.244       147.626       170.719       286.653       211.321  9% 

Itália      139.850       115.398       121.832       148.480       147.517  6% 

Vietnã        71.229         70.371         48.137         69.840       108.405  5% 

Países Baixos        48.876         64.379         67.438         91.127         80.062  3% 

Honduras        22.528         34.838         43.888         95.416         70.520  3% 

Etiópia        30.239         29.391         48.246         76.851         61.679  3% 

Outros      321.060       282.697       340.824       468.606       445.373  19% 

Fonte: Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 

Figura 8. Evolução das importações francesas dos seus 5 principais fornecedores de café entre 2008 e 2012 – 

produto 0901 - Café  

 

Fonte: Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 
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Importações francesas das preparações alimentícias à base de café 

Figura 9. Lista dos principais fornecedores de café importado pela França entre 2008 e 2012 

� 210111 – Café, extratos, essenciais e concentrados. 

� 210112 - Preparações à base de extratos, essências ou concentrados ou à base de café. 

Unidade: mil dólares americanos 

  
Exportadores USD 2008 USD 2009 USD 2010 USD 2011 USD 2012 2012% 

Mundo    245.386     206.724     215.164     297.245     273.091  100% 

Alemanha    112.422     100.191       91.234     132.152     120.828  44% 

Reino Unido      35.418       34.670       43.686       57.046       60.885  22% 

Espanha      50.081       32.245       39.654       59.251       41.242  15% 

Suíça         5.505          6.144          9.231       13.900          9.243  3% 

República Tcheca         3.603          4.026          3.463          3.626          5.930  2% 

Índia         4.833          3.337          3.208          2.356          5.848  2% 

Bélgica         5.558          1.625          3.829          6.417          5.424  2% 

Colômbia         5.660          5.009          7.241          5.693          4.827  2% 

Estados Unidos          3.078          2.158          3.415          2.875          3.662  1% 

Outros      19.225       17.319       10.199       13.931       15.201  6% 

Fonte: Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 
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Figura 10. Evolução das importações francesas dos seus 5 principais fornecedores de café entre 2008 e 2012 

– produto 210111 - Café, extratos, essenciais e concentrados. 

 

Fonte: Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 

Figura 11. Evolução das importações francesas dos seus 5 principais fornecedores de café entre 2008 e 2012 

– produto 210112 - Preparações à base de extratos, essências ou concentrados ou à base de café. 

 

Fonte: Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 
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EXPORTAÇÕES 

Figura 12. Principais indicadores das exportações francesas 2012.  

– produto 0901  

Importadores 

Indicadores de comércio 

Valor exp. 

2012  

(.000 USD) 

Balança 

comercial 

2012  

(.000 USD) 

Part. exp. 

França (%) 

Qtde. exp. 

2012 

(toneladas) 

Valor unitário 

(USD/unid.) 

Var. valor 

exp. (USD)  

2008-2012 

 (%, p.a.) 

Var. qtde. 

exportada 

2008-2012  

(%, p.a.) 

Mundo 411.644 -1.931.968 100 24.193 17.015 18 411.644 

Espanha 264.957 232.830 64,4 5.871 45.130 23 264.957 

Países Baixos 31.019 -49.043 7,5 3.855 8.046 65 31.019 

Bélgica 30.477 -217.165 7,4 3.477 8.765 4 30.477 

Alemanha 14.245 -221.080 3,5 2.741 5.197 8 14.245 

Polônia 12.760 7.727 3,1 882 14.467 70 12.760 

Itália 9.925 -137.592 2,4 1.600 6.203 -14 9.925 

Grécia 9.753 9.737 2,4 361 27.017 36 9.753 

Outros 38.505 -1.557.382 2,0 5.403 1.187.861 2.641 38.505 

Fonte: Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 

 

Figura 13. Principais indicadores das exportações francesas 2012. 

- produtos 210111 e 210112 

Importadores 

Indicadores de comércio 

Valor exp. 2012 

(.000 USD) 

Balança comercial 

2012 (.000 USD) 
Part. exp. França (%) 

Qtde. exp. 2012 

(toneladas) 

Mundo 258.622 -14.469 100% 18.524 

Reino Unido 57.735 -3.150 22% 5.450 

Alemanha 22.879 -97.949 9% 1.877 

Países Baixos 21.515 18.114 8% 1.090 

Espanha 20.390 -20.852 8% 2.552 

Suíça 15.101 5.858 6% 967 

Estados Unidos 13.605 9.943 5% 304 

Bélgica 12.848 7.424 5% 886 

Outros 94.549 66.143 37% 5.398 

Fonte: Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 



 

 
15 

Figura 14. Mapa dos principais países compradores do produto 210111 exportado pela França 

 

Figura 15. Mapa dos principais países compradores do produto 210112 exportado pela França 
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LIBERAÇÃO DE PRODUTOS FORA DA UNIÃO EUROPEIA12 

A importação e exportação de produtos entre Estados Membros da UE e outros países requer uma declaração 

alfandegária, que deve ser apresentada através do Documento Administrativo Único (DAU). Os principais itens 

do DAU são o nome da empresa, o tipo de declaração (importação ou exportação) e o tipo, a origem e o valor 

dos produtos (líquido ou com impostos). 

A empresa também deve apresentar as faturas e quaisquer outros documentos necessários para o pedido de 

tratamento tarifário preferencial ou para a inspeção de determinadas importações (produtos agrícolas, etc.). 

As informações contidas no DAU são utilizadas para calcular as tarifas e os impostos devidos, assim como para 

a identificação física e estatística dos produtos. 

 

 

PRINCIPAIS PLAYERS DO MERCADO 

De acordo com a Euromonitor13, em 2012, a Nestlé France SA continua liderando o mercado francês, com uma 

participação de 31% do mercado. A empresa lidera nos segmentos de sachês de café moído e compactado e 

de café instantâneo. A Kraft Foods France SA e a Douwe Egberts France SA possuem, respectivamente, 26% e 

15% do mercado. Além de outras categorias de café, estas empresas têm uma forte presença entre os 

segmentos de grãos de café frescos e café moído fresco (tradicional), em que se posicionam na primeira e 

segunda colocação, respectivamente. 

Starbucks, a rede americana de Seattle – com um faturamento de 13,3 bilhões de dólares de vendas em 2012 

e 18.000 estabelecimentos comerciais - foi a primeira rede de cafeterias, em 2004, a abrir uma loja em Paris. 

Porém, apesar dos investimentos na infraestrutura clássica - teto dourado, lustres e poltronas de veludo - a 

rede tem tido dificuldades para impor seus copos grandes e caros (3 a 5 euros), ao custo de longas filas nos 

horários de pico. Apenas os mais jovens se uniram rapidamente este estilo distintamente americano. Mas a 

verdadeira ascensão da marca é muito mais recente. Até o início de 2012, a subsidiária francesa não era 

rentável, apesar dos 69 estabelecimentos próprios, 13 licenças em estações e aeroportos, e 72 milhões de 

euros em volume de negócios.  

Já Illy Café, focada em nos expressos de alto valor, está se preparando para abrir a sua 15ª “Espressamente”, 

na Place de l'Odeon. McCafe (McDonald) continua sua expansão com 160 pontos de atendimento, enquanto 

que a Columbus Coffee cresce em rito acelerado em Paris e nas províncias. 

                                                           
12 Agência Francesa para Investimentos Internacionais. Julho, 2013. 
13 Euromonitor, julho de 2013. Coffee in France.  

PLAYERS 
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Em 2012, foi a vez da rede britânica Costa mudar-se para a terra do "petit noir" e com grandes ambições. Uma 

batalha grande para essas redes de café da moda. Um balcão de madeira negra contemporânea, reluzente 

máquinas de café tradicional, uma vitrine muffins de habitação, tortas de maçã e cheesecakes, o primeiro Café 

Costa, na capital, inaugurado em 12 de dezembro de 2012, cultiva a modéstia. Esta marca foi criada em 1971 

em Londres por dois irmãos italianos Sergio e Bruno Costa, pode muito bem desencadear uma verdadeira 

guerra na França, entre as redes café. 

SITUAÇÃO ECONÔMICA 

De acordo com a OCDE, a atividade econômica francesa está relativamente estagnada ao longo dos últimos 

dois anos e é provável que cresça lentamente em 2014. O crescimento real do PIB deverá ser ligeiramente 

negativo em 2013 e chegar a 0,8% em 2014. A taxa de desemprego deve, portanto, continuar a aumentar até 

o final de 2014. Mesmo com o aumento da IVA, a inflação deve recuar para 1% ou menos. 

O governo está empreendendo esforços significativos de consolidação fiscal. A aceleração na adoção de uma 

vasta gama de reformas estruturais para aumentar a capacidade produtiva a médio prazo facilitaria a 

consolidação e contribuiria para a credibilidade da política fiscal. Entre estas reformas estão a redução da 

despesa pública ineficiente, o aumento da concorrência de produtos no mercado e a manutenção das 

mudanças na estrutura tributária e na reforma dos mercados de trabalho e educação. 

 

 

INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS 
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