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Depois de mais do que dobrar de tamanho nos últimos cinco anos, a Melitta do Brasil agora 
quer expandir suas vendas fora do eixo Sul-Sudeste do país. Principal plataforma da empresa 
fora da Alemanha, onde há quase 100 anos o grupo foi fundado, o país é considerado 
estratégico para a multinacional e está na rota da companhia para receber novos 
investimentos e consolidar sua posição neste segmento.   
 
Com faturamento de R$ 534 milhões em 2007 no mercado brasileiro, 25% mais que no ano 
anterior, a Melitta também avançou em participação, em um mercado marcado por forte 
concorrência são mais de 1,2 mil companhias e 2 mil marcas de café no país.   
 
No ano em que comemora um século no mundo e 40 anos no Brasil, a Melitta estuda expandir 
seus negócios por aqui. Tímido em movimentos de aquisições na área de torrefação, o grupo 
planeja um movimento nesta direção. Mas não dá pistas. O último passo neste sentido foi dado 
em 2006, quando o grupo comprou a gaúcha Café Bom Jesus. Os resultados naquele Estado 
mostraram que a estratégia da empresa foi bem acertada. "Saímos de uma participação de 
6,4% para 9,3% no ano passado no Estado", afirma Bernardo Wolfson, presidente do grupo no 
país.   
 
"Registramos aumento de faturamento pelo quinto ano consecutivo", diz Wolfson, que está há 
pouco mais de cinco anos à frente da empresa no país. Em 2002, o grupo tinha encerrado o 
ano com receita de cerca de R$ 200 milhões. A expansão da Melitta não se resume ao 
faturamento. O grupo aumentou sua fatia no mercado nacional, saltando de 5% para 7,1% em 
2007. O crescimento global da companhia, contudo, foi mais modesto, de 3%, para ? 1,24 
bilhão de euros.   
 
"Investimos cerca de R$ 100 milhões nos últimos três anos no Brasil, sobretudo em pesquisas 
em novas tecnologias, equipamentos e ações de marketing", afirma Wolfson, nascido em 
Cuba, naturalizado holandês e desde 1997 no Brasil.   
 
Com um sotaque levemente puxado para o espanhol, talvez por influência de sua esposa 
venezuelana, Wolfson tenta despistar os próximos passos da gigante alemã no Brasil. Mas 
deixa escapar que os bons resultados obtidos pela companhia nas regiões Sul e Sudeste do 
país servirão como base para a estratégia de expansão do grupo para o restante do país. "Sim, 
poderemos fazer aquisições", responde. "Mas poderemos inovar nosso portfólio", tenta 
confundir.   
 
Líder na venda de embalagens de café a vácuo, o grupo também domina o mercado de filtros 
de papel. Este segmento representa 30% do faturamento total do grupo. Há cinco anos, 
respondia por 50%. O Brasil é a base da Melitta para a América do Sul. O grupo exportou US$ 
1 milhão para a Argentina, Uruguai, Chile e Bolívia. A cifra é pequena, mas, de acordo com 
Wolfson, o crescimento para estes mercados é significativo. "Aumentamos as exportações em 
50% sobre 2006", afirma o executivo. Não está nos planos do grupo fazer investimentos em 
fábricas na América do Sul.   
 
Com torrefadoras em Avaré (SP) e outra no Rio Grande do Sul, o grupo também tem uma 
fábrica de filtros de papel na cidade gaúcha de Guaíba. Para os próximos dias, a companhia 
deve colocar no mercado uma nova linha de cafés "Sabor da Fazenda".   
 
Na Europa, o grupo trabalha com um portfólio maior de produtos, que inclui embalagens para 
alimentos e filtros de papel para aspiradores de pó. Para o Brasil, os planos da companhia 
deverão continuar concentrados em café, filtros de papel e em acessórios para a bebida, como 
os coadores, garrafas térmicas e cafeteiras elétricas.   
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