
Fundação: 2004

Localização: Santo Antônio                           

do Amaparo, MG

Funcionários: 0-5

Faturamento: até 1 milhão

Principais produtos: produção e 

exportação de café especial, colhido por 

mulheres e com certificado orgânico 

desde 1992

Mercados estrangeiros: EUA, Japão, Itália 

Site: www.cachoeiracoffees.com.br

Inovação para sustentabilidade

O Brasil é o maior produtor e exportador

mundial de cafés. De 2006-2016 o país produz

entre 40 e 50 milhões de sacas de café por ano

em 2,23 milhões de hectares (estimativas da

safra 2016/2017), das variedades arábica e

robusta. Entretanto, em se tratando de café

orgânico, o Brasil tem outra realidade. O

sistema orgânico ganhou força no país nos

anos 2000, devido à crise do café

convencional. Encantados pela possibilidade

de venda a preços superiores, muito

produtores fizeram a transição para a

produção orgânica. Nos anos de 2002-2004 o

Brasil produziu 300 mil sacas de café orgânico

por ano.

Cachoeira Coffees, pequena empresa participante do projeto ICV Global e de outras

iniciativas da Apex-Brasil, tem como produto para exportação café orgânico e produzido

por mulheres.

A FORÇA FEMININA NA 

EXPORTAÇÃO DE CAFÉS ORGÂNICOS BRASILEIROS 
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Porém, por não terem muitos conhecimentos sobre manejo do solo, qualidade e pós

colheita, somado ao retorno de melhores preços do café convencional, muitos

produtores voltaram ao sistema tradicional. Portanto, no período de 2005-2013, a

produção de café orgânico manteve-se numa média anual de 70 mil sacas. Somente nos

últimos dois anos é que houve uma mudança nesse cenário e um maior estímulo à

produção orgânica: para a safra de 2017 são esperados de 80 a 90 mil sacas de orgânico

(Associação de Cafés Orgânicos e Sustentáveis do Brasil – ACOB, 2016).

Miriam Monteiro de Aguiar, fundadora da Cachoeira Coffees, conhece de perto essa

realidade do café brasileiro. Miriam faz parte da sexta geração da família que criou a

Fazenda Cachoeira, em Santo Antônio do Amparo, região dos Campos das Vertentes, Sul

de Minas Gerais. Fundada em 1832, a fazenda já teve entre suas atividades a tecelagem e

o gado, mas a partir do início do século XX, o foco está no café.

Desde o ano de 1994, a Fazenda está sob direção da Miriam e seu marido, Roger

Daros. Os esforços hoje estão concentrados na produção de cafés orgânicos, firmando-se

como referência em cafés especiais. Quando assumiram as atividades, uma das primeiras

providências foi expandir a produção orgânica, que hoje ocupa 20 hectares, certificados

pelo IBD. O café convencional, cultivado há somente 2 anos e mediante práticas

sustentáveis inovadoras e de baixo impacto, abrange 39 hectares. A ênfase está na

produção de café em “solo vivo”, com equilíbrio biológico e nas parcerias com

fornecedores locais para produção responsável de cafés especiais.

O negócio também agrega a questão de gênero como outro atributo, uma vez que a

colheita do café é realizada somente por mulheres e a Fazenda oferece cursos de

produção orgânica, pós colheita e projetos específicos para mulheres produtoras.

Em função das práticas de sustentabilidade e posicionamento inovador do negócio, a

empresa foi selecionada para participar do projeto Inovação e Sustentabilidade nas

Cadeias Globais de Valor – ICV Global. A iniciativa é fruto da parceria entre a Agência

Nacional de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos – Apex-Brasil e o

Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas – GVces. O ICV

Global busca contribuir para a maturidade exportadora de micros e pequenas empresas

(MPEs), tendo sustentabilidade como fator competitivo.



Novo posicionamento em mercados internacionais

Apesar da experiência prévia de exportação de café orgânico com produção

certificada para mercados internacionais, uma importante contribuição do ICV Global

para a empresa foi a percepção de que a exportação poderia ser ampliada através do

desenvolvimento de uma estratégia robusta, da articulação de parcerias e do

fortalecimento da marca.

Com vendas de 450 sacas de café por safra, a fatia do café orgânico – 50% do total –

se destina à exportação para os EUA e Japão, mercados-alvo internacionais que recebem

grandes quantias de café exportado do Brasil¹ . A partir do entendimento do cenário

internacional e do aprofundamento do conhecimento sobre mercados-alvo, os EUA

foram escolhidos como destino a ser trabalhado nas oficinas do ICV Global.

Para apoiar na construção do caminho, uma das ferramentas que o projeto aporta é o

Canvas – Modelo de Negócio (Anexo I: Canvas - Modelo de negócio para a Exportação),

para que as empresas repensem o modelo de negócio à luz do mercado internacional

escolhido. E foi utilizando este framework que a Miriam abriu uma janela de

oportunidades para a estruturação de um projeto de exportação.

Antes a exportação do café ocorria via uma cooperativa local ou através de agente

exportador. Com o projeto a empresa adquiriu maturidade e organização para

internalizar a exportação. O momento atual é de construção de parcerias com outros

produtores de cafés orgânicos e especiais que compartilham os mesmos valores e

atributos de sustentabilidade para exportar com maior volume e menor custo.

Ao estabelecer essa nova estratégia de exportação por meio de parcerias - e à luz de

conversas com especialistas em marketing e comunicação durante a jornada de

formação do ICV Global, a Fazenda Cachoeira percebeu que deveria adotar um novo

posicionamento de marketing para o mercado internacional. Esse posicionamento

envolveu a criação de um storytelling de vendas, a maior clareza de quais são seus

diferenciais e atributos valorizados no exterior, e também a criação de uma nova marca. A

empresa contratou recentemente uma consultoria em brading para criar o nome e marca

que incorporará outros cafés de fornecedores parceiros – enquanto o produto próprio

permanecerá com a marca Cachoeira Coffees. A previsão é a nova marca estar pronta até

o final de dezembro/2017.

¹ De acordo com Conselho dos Exportadores de Café 

do Brasil – Cecafé, entre janeiro e maio de 2017, os

Estados Unidos ocupam a liderança como o país que 

mais recebeu café exportado do Brasil, representando

19,2% dos embarques no período. Em seguida está a 

Alemanha, com 18%. Itália, Japão e Bélgica também

têm destaque no ranking, com 10,1%, 6,9% e 6,2%, 

respectivamente.

Frutos de café amarelos da variedade Catuaí

Fonte: Fazenda Cachoeira



Aprimoramento dos atributos de sustentabilidade de produtos e processos

Ao reforçar a pesquisa sobre exigências de mercados internacionais, o projeto

estimulou a empresa a adquirir novas certificações orgânicas e abrir mais possibilidades

de exportação. Há no setor de cafés orgânicos três níveis de certificações: (i) a da

produção, que envolve preparo do solo, plantio e colheita, (ii) a do serviço de

rebeneficiamento do café, que inclui a retirada de grãos verdes e (iii) a da empresa

exportadora que abarca a padronização de procedimentos, controles de rastreabilidade e

elaboração de documentos. Até então, apenas a produção do café da Fazenda Cachoeira

possuía certificação orgânica, agora o serviço de rebeneficiamento e a exportadora

também possuem certificações, fazendo com que a empresa esteja preparada para

atender clientes mais exigentes.

O café orgânico é certamente o carro chefe da empresa, porém, há dois anos, a

Fazenda Cachoeira começou também a produzir café convencional para ter mais capital

de giro, uma vez que o café orgânico não tem tanta liquidez (como é voltado para

exportação, o café orgânico demora de 4 a 5 meses para gerar caixa - muito mais do que

o café convencional, que demora 3 dias).

O projeto ICV Global contribuiu para reflexão e definição de quais atributos esse café

convencional teria. O caminho escolhido foi investir no café não orgânico, porém

produzido com práticas sustentáveis. O processo produtivo foi repensado e se iniciou um

projeto de ‘solo vivo’, prezando pela harmonia natural e equilíbrio biológico. Para isso,

foram feitos novos investimentos em tecnologia de produção voltada para a manutenção

da vida no solo. O investimento dos proprietários foi de aproximadamente R$800 mil

para adequação de áreas de serviço e instalações, além da aquisição de financiamento

para compra de máquinas de beneficiamento de café.

A produção desse novo café sustentável trouxe consigo novas práticas de controle

financeiro e comunicação. Hoje a Fazenda levanta todos os custos relacionados a novas

práticas de sustentabilidade, como formas diferenciadas de manejo do solo, utilização de

leguminosas na produção e realização de análises qualitativas de solo (relacionada a

diversidade biológica - que vão além das análises físicas normalmente realizadas, de

mensuração da quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio no solo). E, com o

levantamento dos custos dessas novas práticas, há hoje o esforço de comunicar isso para

seus clientes.

“O nosso objetivo é envolver toda a cadeia e isso inclui o cliente. Ele precisa saber

porque paga mais por um produto, quais são as práticas diferenciadas de

sustentabilidade que nós temos. E a partir dessas informações ele decide se quer

entrar nessa conosco e comprar nosso produto”, afirma Miriam.

A nova cultura de mensuração e o entendimento do estágio da empresa frente a

agenda de sustentabilidade (Anexo II: Diagnóstico de Sustentabilidade), logo no início do

processo de formação do ICV Global, levaram Miriam a identificar outras modificações

que poderiam ser implementadas e práticas que podiam ser formalizadas no curto prazo.



Um bom exemplo é a criação do relatório de sustentabilidade de 1 ano das novas

práticas no campo. 2017 foi estabelecido como ano base para futura mensuração de

indicadores de sustentabilidade, que estão sendo atualmente desenvolvidos.

“Estamos em um momento de sucessão empresarial e os aportes

oferecidos pelo projeto ICV Global foram fundamentais para o novo

posicionamento da gestão e formalização dos atributos de

sustentabilidade do negócio”

Ainda, além do fomento a reflexão de práticas internas de sustentabilidade da

Fazenda Cachoeira, o Diagnóstico de Sustentabilidade também foi uma inspiração para a

definição de critérios do que é um café sustentável no âmbito da Associação de Cafés

Orgânicos e Sustentáveis do Brasil – ACOB, da qual Miriam é a atual diretora presidente.

A ACOB é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1998 com o objetivo de

promover a produção e o acesso a mercado de cafés orgânicos e sustentáveis brasileiros.

Além da produção orgânica, os membros adotam uma série de práticas sustentáveis,

incluindo o cumprimento de uma rigorosa legislação social e ambiental, a

implementação de projetos socioambientais e de desenvolvimento econômico, além de

atividades práticas relacionadas à água, biodiversidade e qualidade.

Um último atributo do produto que está sendo cada vez mais reconhecido tanto no

mercado nacional quanto o internacional é o fato do café ser produzido e colhido apenas

por mulheres.

Entretanto, com o crescimento deste nicho, Miriam destaca que está sendo necessário

desenvolver critérios para definição do que seria um ‘café produzido por mulheres’. Uma

das organizações que tem atuado nesse sentido é a International Women's Coffee

Alliance – IWCA, uma organização sem fins lucrativos que foi criada em 2003 a partir do

encontro de mulheres da indústria do café dos Estados Unidos e Canadá com produtoras

de café na Nicarágua. Atualmente existem capítulos da IWCA em 22 países, incluindo o

Brasil. Miriam inclusive está envolvida com a organização, ajudando no desenvolvimento

de código de conduta e critérios de reconhecimento do café produzido por mulheres.

“Precisamos garantir o profissionalismo e visibilidade para questão de gênero no campo”

– ressalta Miriam

“Há um amadurecimento e demanda 

crescente do nicho de Cafés Especiais 

produzidos por mulheres com 

atributos de sustentabilidade. A 

sensação é que estamos apenas 

começando um novo voo com muitas 

possibilidades! ”- Miriam

Miriam e as mulheres que 

fazem a colheita do café

Fonte: ICV Global



Avanços na exportação

Desde que entrou no projeto, a

empresa já avançou bastante nas

exportações. Antes do projeto,

exportava cerca de 300 sacas de

produção de café própria por ano,

porém através de parceiros

exportadores e cooperativas. Em

2016 a Fazenda Cachoeira

internalizou as exportações e abriu

uma exportadora, passando a

exportar um container de 320 sacas

de produção própria e de terceiros.

Para 2017, a previsão é exportar

dois ou três containers.

E ainda há outras oportunidades

que surgiram após as interações

realizadas na rodada de negócios

Brazilian Sustainable Solutions –

BSS, etapa final do ICV Global -

realizada em agosto de 2017 em

São Paulo. Na ocasião xxxx

Principais destaques e avanços da empresa ao longo do projeto

Novos
produtos

Café convencional (não orgânico), porém sustentável. 
Cultivado em solo vivo e prezando pelo equilíbrio 
biológico.

Modificações
de processo

Formalização e levantamento de custos das práticas de 
sustentabilidade e criação do relatório de 
sustentabilidade das novas práticas no campo

Nova marca
para 
exportação

Contratação de consultoria de branding para criação de 
nova marca de café para exportação

Novos 
investimentos

Investimento de R$800 mil dos proprietários para 
adequação de áreas de serviço e aquisição de 
financiamento para compra de máquinas de 
beneficiamento de café

Novas 
certificações

Certificações orgânicas para (1) serviço de 
rebeneficiamento do café e (2) exportadora do café 

Exportação 
antes do 
projeto

Exportações indiretas de 300 sacas de café por ano para 
EUA, Japão e Itália, via cooperativa local ou agente 
exportador

Exportação 
depois do 
projeto

Internalização das exportações: exportação direta de 
320 sacas de café em 2016 e previsão de exportação de 
dois ou três containers em 2017

Participação
em outros 
projetos da 
Apex-Brasil

Projeto Extensão Industrial Exportadora (PEIEX), Projeto
Mulheres na Exportação

Participação 
em feiras
internacionais

- Global Specialty Coffee Expo, o maior evento de 
cafés especiais do mundo, realizada em abril/2017 
nos Estados Unidos pela Specialty Coffee 
Association (SCA) 

- Semana Internacional do Café (SIC), realizada em 
outubro/ 2017, em Belo Horizonte – MG e envolveu 
a cadeia produtiva do café nacional e internacional

estiveram presentes 15 compradores de 8 países (África do Sul, Peru, Colômbia, Nigéria,

Letônia, Israel, Taiwan e China), além de 5 trading companies interessadas em conhecer

empresas do projeto.

Ademais, a Fazenda Cachoeira tem participado também de outras feiras

internacionais para além do projeto. Exemplos são a ida a Global Specialty Coffee Expo, o

maior evento de cafés especiais do mundo, realizada em abril/2017 nos Estados Unidos

pela Specialty Coffee Association (SCA) e a presença na Semana Internacional do Café

(SIC), uma iniciativa do Sistema FAEMG, Café Editora, Sebrae e Governo de Minas, por

meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais

(Seapa).

A SIC foi realizada em outubro de 2017, no Expominas, em Belo Horizonte, e envolveu

toda a cadeia produtiva do setor cafeeiro nacional e internacional, em prol do

crescimento social e economicamente sustentável do produto brasileiro. Miriam se

destacou em dois momentos: na roda de conversa sobre exportação de cafés brasileiros,

promovida pela Apex-Brasil, e em uma fala como diretora presidente da Associação de

Cafés Orgânicos e Sustentáveis do Brasil – ACOB.

Ainda em relação a esforços de exportação, o projeto da Apex-Brasil, Mulheres na

Exportação, que realiza iniciativas de sensibilização, capacitação e promoção de xxxxxxx



negócios internacionais para empresas lideradas por mulheres, foi de grande valia para

Miriam - “Como mulher, e ainda fomentando a produção de café por mulheres na

Fazenda Cachoeira, é muito importante ter esse espaço de apoio e troca entre mulheres

que gerenciam seus negócios e as exportações”.

Novos horizontes

No âmbito nacional, a Fazenda Cachoeira está realizando parcerias para realizar um

futuro estudo de viabilidade sobre o café sustentável no Brasil, visto que há poucas

pesquisas nesse campo na realidade brasileira.

Em relação ao cenário internacional, em breve a Fazenda Cachoeira será uma das

protagonistas de uma série estrangeira sobre produção de café. A série, que será filmada

agora em novembro/2017, irá mostrar que em oposição a grandes produtores no café,

há um movimento dinâmico e diverso na produção do café no mundo. Miriam explica

que há quatro ondas do café: (i) voltada para a exportação em grande volume, (ii) de

fomento ao café de marca, regional, (iii) focada nos baristas e novos métodos de

processamento e (iv) a atual onda, em que há novas formas de produção, e o conceito de

produção ‘da minha comunidade para sua comunidade’ – a exemplo da Cachoeira

Coffees, que é um café orgânico, que fomenta o desenvolvimento local e de mulheres.

No que tange as certificações internacionais, a empresa já possui certificações para os

EUA (NOP) e Europa (2092/91) - e a perspectiva é adquirir a certificação para o Japão

(JAS) no ano que vem. As exportações ampliaram bastante e o objetivo é expandir ainda

mais. A estratégia, segundo Miriam, é em três anos aumentar a produção e fazer

parcerias de longo prazo com produtores locais com objetivo de avançar também no

mercado europeu. “O desafio não é cortar custos, mas agregar valor”, afirma a

proprietária.



ANEXOS

I. CANVAS – Modelo de Negócio voltado para exportação

O CANVAS – Modelo de Negócio é uma ferramenta desenvolvida por Alex

Osterwalder e Yves Pigneur para ajudar empresas a estruturar seu modelo de negócio.

Ela tem seguinte formato e quadrantes:

No ICV Global, o CANVAS foi adaptado para que seja uma ferramenta voltada para

estruturação da exportação. Ele é utilizado na segunda oficina de formação do projeto

para auxiliar as Micro e Pequenas participantes a estruturar seu modelo de negócio e

projeto de exportação, utilizando atributos sustentabilidade como proposta de valor.

II. Diagnóstico de Sustentabilidade

O diagnóstico de sustentabilidade é uma ferramenta de análise de práticas de

sustentabilidade de empresas desenvolvido pelo GVces e adaptado especificamente

para as MPEs participantes do projeto ICV Global. Ele é aplicado com as empresas na

segunda oficina de formação do projeto e visa ser um instrumento para diagnosticar e

orientar seu comportamento empresarial e práticas de gestão de sustentabilidade. O

diagnóstico está estruturado em 5 dimensões, 11 critérios e 58 indicadores, conforme

figura a seguir:

Crédito: Alex Osterwalder http://businessmodelalchemist.com/

http://businessmodelalchemist.com/

