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A vida vai muito bem para Martín Pereyra, diretor da Nespresso no Brasil. Desde 2006, quando 
foi convidado a assumir o cargo máximo da empresa no Brasil, a companhia cresceu 
exponencialmente. Sem divulgar investimentos ou números de faturamento, o executivo 
garante que o Brasil é prioridade. "Às vezes para algumas companhias internacionais, o Brasil 
fica em segundo plano. Para a Nespresso, não", diz o jovem argentino de 32 anos, que 
comanda 200 funcionários e tem bastante familiaridade com o setor do luxo, pois veio do 
conglomerado LVMH (Louis Vuitton, Möet & Chandon, Veuve Clicquot, entre muitas outras), 
onde trabalhou com vinhos e destilados. A arrancada brasileira se confirma com o anúncio 
recente da abertura de três novas lojas até o fim do ano - duas em São Paulo e uma no Rio, 
que se somam às cinco já existentes em bairros nobres, como Jardins e Higienópolis.  
 
A Nespresso é uma marca da Nestlé que existe há quase 23 anos. Na década de 90, abriu sua 
primeira butique na Europa, que vendia o conceito do café premium e incluía não apenas o 
café bem tirado na xícara, mas também acessórios e apelo para consumidores e empresas. O 
café espresso, legítima iguaria nascida na Itália, é a inspiração da Nespresso, mas ter 
autonomia sobre todo o processo é o segredo do sucesso. Eles têm engenheiros agrônomos 
que trabalham em parceria com cafeicultores, estimulando práticas sustentáveis. Os 
especialistas de café da empresa oferecem 16 tipos de café do mundo inteiro, inclusive da 
Índia, com torras e sabores diferenciados. Mas o grande charme é poder comprar a máquina 
que faz o café em casa igualzinho ao que se toma na butique de Nova York, Paris ou São 
Paulo. É só pegar a cápsula colorida, colocar dentro da máquina e em menos de um minuto, o 
café está pronto.  
 
Outra tacada certeira da companhia foi escolher como garoto-propaganda um dos atores mais 
lindos e admirados do mundo: George Clooney. O americano, que consegue equilibrar uma 
carreira bem-sucedida de ator e diretor e também defender povos fracos e oprimidos, como a 
sua cruzada contra os abusos em Darfur, no Sudão, é a estrela de campanhas publicitárias de 
revistas e de televisão. "Ele é bem aceito por homens e mulheres", diz Pereyra. Foi para falar 
sobre a Nespresso que Martín Pereyra recebeu a reportagem da Gazeta Mercantil na butique 
da rua Padre João Manoel, nos Jardins, em São Paulo, cheia de consumidores ávidos por café e 
novidades. Ele, que chega a tomar até 16 cafés por dia, é apaixonado pela marca.  
 
Gazeta Mercantil - Por que o Brasil é um País que merece a atenção da Nespresso?  
 
A Nespresso está inserida no mercado gourmet de luxo e o nosso business é o café. Nos 
últimos anos, o mercado super premium explodiu, o café está na veia do consumidor brasileiro 
(94% da população aprecia a bebida) e as capitais São Paulo e Rio são polos gastronômicos 
fortes. E deu certo desde a nossa chegada, em dezembro de 2006.  
 
Gazeta Mercantil - Não se sentiram ameaçados pela crise?  
 
Fechamos o ano de 2007 com muito sucesso. Em 2008, enxergamos os sinais da crise, mas 
concluímos que o Brasil iria sofrer menos porque a classe média brasileira quer consumir. São 
100 milhões de pessoas que movem a economia. O País tem capacidade de crescer muito mais 
do que outros, mas ainda estamos no começo. De 2007 para 2008, crescemos 300% e de 
2008 para 2009, devemos crescer 380%.  
 
Gazeta Mercantil - Quanto foi investido?  
 
Não podemos divulgar. Temos três canais de vendas: empresas, consumidor e internet, que é 
bastante significativa. Temos seis butiques (duas nos Jardins, Shoppings Patio Higienópolis, 
Cidade Jardim, Iguatemi; e rua Garcia D’Avila no Rio) e devemos terminar o ano com mais 
três: uma em São Paulo, uma no interior do estado [provavelmente em Campinas] e outra no 
Rio.  
 
Gazeta Mercantil - O que é o Clube Nespresso?  



 
Nespresso é um sistema fechado. Não vendemos máquina nem café. Vendemos o café perfeito 
na xícara. Para isso, é preciso ter o melhor café do mundo, a melhor máquina. Se você compra 
o meu produto, eu vou cuidar de você. E eu domino o processo inteiro. Eu sei de onde vem o 
café, conheço o fazendeiro no sul de Minas, na África. Meu café não se encontra em 
supermercado, lojas de conveniência, nenhum lugar.  
 
Gazeta Mercantil - Vocês vendem café do mundo inteiro?  
 
Sim, temos 16 Grand Crus (perfis), sendo que 13 que são blends. E temos 3 Pure Origins 
(vindos do Brasil, da Colômbia e da Índia).  
 
Gazeta Mercantil - Qual é o slogan da Nespresso?  
 
Como eu disse, é a experiência suprema em café. Hoje em dia está na moda falar em 
"experiência". No nosso caso é verdade, não é experiência, é fato. Se você entrar em qualquer 
loja vai beber o mesmo café todos os dias. Menos de 10% do café do mundo é gourmet, e 
menos de 10% do café gourmet é Nespresso. Para ter acesso a esse melhor café, seria uma 
lástima extraí-lo da pior forma.  
 
Gazeta Mercantil - Vocês têm fazendas próprias?  
 
Trabalhamos com produtores em parceria. A Nespresso tem um programa de práticas 
sustentáveis, no Brasil e na Colômbia, no qual engenheiros agrônomos ajudam e capacitam 
famílias para que se produza o café da melhor forma. Para aquele que conseguir cumprir os 
requisitos de sustentabilidade com relação a água e plantio, a Nespresso paga acima do valor 
de mercado.  
 
Gazeta Mercantil - Qual é o melhor café do mundo?  
 
O melhor café é o que você mais gosta. Não existe o melhor café do mundo, por que os 
paladares são diferentes. Mas no mundo inteiro, o café do Brasil é referência.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 maio 2009, Plano Pessoal, p. D1. 


