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      III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

A DEMANDA INTERNACIONAL POR CAFÉS DIFERENCIADOS POR ORIGEM

José J. S. VIANA1, Orlando M. da SILVA2

1UFV/Departamento de Economia Rural, 36571-000 – Viçosa, MG. Email: jjair100@bol.com.br 2UFV/
Departamento de Economia, 36571-000 – Viçosa, MG. Email: odasilva@ufv.br

Sabe-se que existem quatros tipos principais de cafés produzidos e comercializados no mundo: os
suaves colombianos, com produção principalmente na Colômbia e no Quênia; outros suaves, com ori-
gem nos países centro-americanos, México, Papua Nova Guiné, Equador e Peru; os naturais brasileiros,
cafés da variedade arábica que predominam no Brasil e na Etiópia; e robustas, originário do Vietnã,
Indonésia, Costa do Marfim, Uganda, Tailândia e do Brasil; além de outros tipos de menor importância.
O presente estudo tem por objetivo, analisar a sensibilidade da demanda internacional pelos diferentes
tipos de cafés, nos diferentes mercados, às alterações de preços, considerando uma diferenciação do
produto conforme o país ou região exportadora (Brasil, Colômbia, México, América Central, Ásia, África
e uma região chamada de Resto do Mundo, composta pelos demais países exportadores). Para tanto,
selecionou-se como principais mercados importadores, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Itália,
Espanha, Canadá, Inglaterra, Holanda e também, uma região residual denominada de Resto do Mundo,
composta pelos demais países importadores, que não os considerados explicitamente. Foram considera-
das as elasticidades de substituição entre os cafés das diversas origens nos principais mercados impor-
tadores, que de acordo com a pressuposição de Armington, utilizada no estudo, constituem um grupo
separável na função de utilidade de cada país ou região importadora. A demanda total por café, em cada
país, é obtida considerando-se os diferentes tipos de cafés, resultantes da agregação através de uma
função com Elasticidade de Substituição Constante (CES), dos cafés com origem nos vários mercados
exportadores. Os valores médios das elasticidades de substituição em cada mercado importador servem
para calcular os índices CES de quantidade e preço utilizados para estimar as elasticidades preço total e
renda da demanda de importação de café, nos vários mercados importadores. As elasticidades de subs-
tituição, da demanda total, e a participação relativa dos cafés de cada origem em cada mercado, são
então utilizadas nas fórmulas propostas por Armington, para obter-se as elasticidades-preço diretas e
cruzadas (sintetizadas) para os cafés diferenciados por local de origem em cada mercado consumidor.
As elasticidades de substituição obtidas variam entre 0,371 no Japão e 1,125 na Holanda, caracterizan-
do um mercado com pouca substituição nos cafés das diferentes origens quando há alteração nos
preços relativos. Essa rigidez de mercado é também evidenciada pelos resultados das elasticidades-
preço da demanda total por café, que variaram de -0,05 nos Estados Unidos a -0,73 na Itália. O valor
para os Estados Unidos, por exemplo, indicaria uma redução de somente 0,5 porcento nas importações
totais, para um aumento de 10 porcento no preço dos cafés. Para o cálculo das participações de cada
país exportador nos países importadores, escolheu-se o período compreendido entre 1995 e 2000. Os
valores encontrados mostram que em média, a Colômbia foi o maior fornecedor para os mercados dos
Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Holanda, enquanto o Brasil foi o maior exportador para o Japão,
Itália e Espanha. Os países africanos tiveram maior participação na França e os países asiáticos maior
participação na Inglaterra. Os resultados encontrados para as elasticidades sintetizadas (elasticidades-
preço direta da demanda por cafés diferenciados por origem) indicaram demandas inelásticas em todos
os mercados, com exceção da Holanda, que apresentou uma demanda unitária para o café. No que se
refere às elasticidades-preço cruzadas, os resultados indicaram que os cafés com origem nos diversos
países exportadores apresentam-se como complementares em todos os mercados importadores conside-
rados. Portanto, pode-se concluir que ao tomar suas decisões sobre a importação de café, os diferentes
países levam em consideração a região ou o país de procedência e, ao invés de substitutos perfeitos, os
cafés com origem nas diversas regiões são complementares nesses mercados.
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