
Centenária Melitta preserva o prazer 
Bernardo Wolfson 
por Maria Fernanda Malozzi 
 
Após 100 anos no mercado de café, a Melitta mantém a primeira posição em market share 
de filtro de papel e café embalado a vácuo. O segredo do sucesso, segundo Bernardo 
Wolfson, presidente da Melitta Brasil, foram os R$ 100 milhões investidos nos últimos cinco 
anos em comunicação e a preservação do conceito coffee enjoyment (prazer do café), no 
qual a bebida acompanha os melhores momentos da vida do consumidor. 
 
Qual a estratégia de marketing que a Melitta adotou ao longo destes 100 anos? 
 
Nossa estratégia de marketing sempre foi oferecer ao público consumidor as melhores 
tecnologias em forma de produtos para o preparo e consumo de café. Essas inovações, ano 
a ano, nos ajudaram a obter sucesso nas campanhas de mídia que preparamos a cada novo 
lançamento. Elas também são o instrumento ideal para que consigamos resultados 
expressivos nas ações diretas com os consumidores. Queremos encantar cada vez mais 
consumidores em todo o Brasil. 
 
A Melitta pretende mudar a estratégia de marketing? 
 
Por conta dos resultados positivos que temos alcançado – crescendo acima da média do 
mercado e conquistando posições a cada ano no mercado de café brasileiro, onde 
concorremos com mais de 1.500 marcas nacionais e regionais, acreditamos que a estratégia 
permanecerá a mesma. Sempre, é claro, acompanhando as tendências do mercado em que 
atuamos, para que possamos estar cada vez mais presentes nos lares brasileiros com nossa 
extensa linha de produtos. 
 
A marca fará campanha publicitária para comemorar os 100 anos? 
 
Preferimos investir em ações direcionadas aos nossos colaboradores, em nossas principais 
unidades industriais. Também lançamos estrategicamente dois produtos inovadores, no 
primeiro semestre deste ano, em comemoração aos 100 anos da companhia: o coador 60 
unidades e a linha de cafés Sabor da Fazenda. Este último ganhou uma campanha 
publicitária recentemente. 
 
E qual a relevância da publicidade para os negócios da Melitta? 
 
Para nós, a publicidade é uma ferramenta relevante para transmitir aos consumidores o 
espírito da marca Melitta, a preocupação com o cuidado e a qualidade de nossos produtos 
desde o grão até a xícara para agradar cada vez mais os consumidores brasileiros e 
estarmos presentes em mais lares. 
 
Qual o investimento destinado às ações de marketing e publicidade? 
 
Nos últimos cinco anos, investimos cerca de R$ 100 milhões em marketing, mídia, ações 
com os consumidores, clientes e no desenvolvimento de novos produtos. 
 
E qual é o posicionamento da marca? 
 
A Melitta é uma multinacional alemã que nasceu em 1908, em Dresden, pelas mãos da 
senhora Melitta Bentz, criadora do primeiro filtro de café. Está presente em 60 países e 
emprega mais de três mil funcionários em todo o mundo. Em 2007, obteve um faturamento 
global de R$ 3,3 bilhões. A empresa oferece um portfólio completo para o consumo e 
preparo de cafés e preza pelo conceito "Coffee Enjoyment", no qual a bebida mais popular 
do País acompanha os melhores momentos da vida de seus consumidores. Além disso, a 
Melitta é uma marca líder no Brasil e exporta produtos para Argentina, Chile, Uruguai, 
Paraguai e Bolívia. 
 



Qual é o market share da marca? 
 
Conforme informações da Nielsen, em 2007 o café Melitta continuou como a marca líder no 
segmento de cafés a vácuo, alcançando 34% de participação do mercado nacional. O filtro 
de papel Melitta também mantém a liderança, com mais de 50% de participação de 
mercado no segmento. A marca gaúcha Bom Jesus, adquirida em 2006, também conquistou 
uma importante fatia de participação de mercado no Rio Grande do Sul, alcançando 9,3% 
em 2007. 
 
Quais são as ações digitais desenvolvidas atualmente pela Melitta? 
 
Temos projetos de reformulação de nosso site na internet para torná-lo mais interativo e 
próximo de nosso público consumidor. Também posso citar nossa primeira promoção, Vidão 
Melitta, que foi realizada em 2007 e que presenteou um consumidor com uma casa, um 
carro e uma mesada de R$ 4 mil durante três anos. Para participar, o consumidor deveria 
enviar um código promocional – que era encontrado no interior das embalagens de cafés ou 
filtros Melitta – por meio de mensagem de texto para um determinado número. Foi um 
incrível sucesso. 
 
A Melitta chegou ao Brasil vendendo filtros de papel e acabou diversificando seus 
produtos. Hoje, quais os produtos que a Melitta mais vende? 
 
Certamente, o segmento de cafés e bebidas à base de café lideram as vendas em todo o 
mundo, mesmo nos países europeus, onde ainda mantemos outras marcas em diferentes 
segmentos (como limpeza e acessórios para preservação de alimentos frescos). 
 
A Melitta faz algum tipo de ação social? 
 
Podemos elencar nossas embalagens, 100% recicladas, do cartucho às caixas que chegam 
aos consumidores. Temos uma política consolidada de gestão ambiental, que vai desde a 
conscientização dos funcionários quanto ao uso de água, luz, papel, até mesmo a 
sistematização que define os aspectos e impactos ambientais e criação de planos de 
emergência em nossas fábricas. Também ressalto a nossa estação de tratamento de 
efluentes líquidos industriais, que atua com eficiência prevendo, inclusive, situações de 
emergência. Também nosso reaproveitamento de água na fábrica da Celupa (RS), onde 
devolvemos ao rio água mais limpa do que quando chegou, após longo processo industrial. 
Em comemoração ao nosso centenário, a Melitta lançou a Campanha "100 Oportunidades", 
de apoio financeiro aos projetos educacionais da SOS Children's Villages (Aldeias Infantis) 
em três países: Alemanha, Brasil e Estados Unidos. No Brasil, a unidade escolhida foi a de 
Poá, na região metropolitana de São Paulo. 
 
Qual o objetivo desse projeto? 
 
Proporcionar aos nossos jovens uma maior qualificação para o mercado de trabalho, por 
meio de cursos profissionalizantes. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 set. 2008, p. 21.   


