


O CONSUMO INTERNO DA

BEBIDA CRESCEU CERCA

DE 20% NOS ÚLTIMOS

TRÊS ANOS, C H E G A N D O

A l6,3 MILHÕES DE

SACAS EM 2006

O que teria levado essas superestrelas do mercado

a voltarem seus olhos e seus investimentos para o

Brasil? Um dado relativo às duas primeiras lojas da

Starbucks, inauguradas no final do ano no Morum-

bi, em São Paulo - já há uma terceira em Higienó-

polis -, dá uma pista para a resposta: durante sete

semanas, elas ficaram em primeiro lugar no mundo

em número de atendimentos diários, contribuindo

para elevar o faturamento global da marca, que está

em algo próximo de 6,4 bilhões de dólares anuais.

"Este é o país do café e os brasileiros conhecem e

apreciam produtos de luxo. Temos um enorme po-

tencial de crescimento por aqui", raciocina Martin

Pereyra, diretor da Nespresso no Brasil, que abriu

sua cafeteria nos Jardins.

Os últimos levantamentos da Associação Brasileira

da Indústria de Café (Abic) mostram que o consu-

mo interno de café cresceu cerca de 20% nos últimos

três anos, chegando a 16,3 milhões de sacas em 2006,

enquanto a média mundial não experimentou mais

do que 1,5% de alta no mesmo período. Segundo a

própria Abic, um dos motivos para essa expansão

do mercado nacional - que chegou a receber inves-

timentos na ordem de 130 milhões de reais no ano

passado - foi justamente a entrada de novas cadeias
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de coffee houses em território brasi-

leiro. Os outros aspectos que puxaram

para o alto os indicadores foram a me-

lhoria contínua da qualidade do grão,

a consolidação no mercado de cafés

mais elaborados, como gourmet e os

especiais e o aumento da percepção de

que a bebida não é vilã - a cafeína não

está associada, por exemplo, ao infarto

do miocárdio nem ao câncer do pân-

creas, como já se supôs.

Além de trazer ao país a experiência

de degustar um café da qualidade em

um ambiente agradável e requintado,

a Nespresso aposta também na venda

de máquinas para fazer expresso em

casa e de cápsulas de café que, quan-

do colocados nessas "cafeteiras", dão

a sensação de que o grão acabou de

ser torrado e moído. "Abrimos apenas

uma boutique em São Paulo, mas as

vendas estão superando as expecta-

tivas e já nos animamos a pensar em

expandir para o Rio de Janeiro e abrir

uma segunda loja em São Paulo", reve-

la Pereyra. "O café brasileiro faz parte

da composição das bebidas de quali-

dade tomadas no mundo todo. Hoje,

40% dos nossos grãos contêm café

brasileiro. O mercado não poderia ser

diferente e esperamos crescer ainda

mais", finaliza.



Com visual desenvolvido pelo Grupo BMW Design

Works USA, que assina os carros da famosa marca

alemã, a linha Saeco 2007 - de máquinas de café

expresso) capuccinos, chás e bebidas com leite -

compõe-se de três modelos: Odea (foto), Primea

Capuccino e Talea. Práticas e elegantes, as má-

quinas, voltadas para o uso doméstico, apresen-

tam diversas comodidades para o consumidor da

bebida. Na Odea destaca-se o exclusivo mecanis-

mo Rapid Steam, que deixa o leite cremoso em

poucos segundos.

Fabricada pela italiana Aríete, a Dolce Aro-

ma é uma cafeteira inteligente: programa

e memoriza o preparo do café expresso ou

capuccino no ponto preferido pelo usuá-

rio. A máquina - que vem com timer, con-

tador de doses e ajuste de temperatura -

tem 1.150W de potência. Pode ser utilizada

com pó ou grãos. O reservatório de água é

de 2,2 litros e o de resíduos de pó, para até

24 cafés. O display é digital, com menu de

fácil manuseio. A Dolce Aroma está dispo-

nível nas versões preta e prata.
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