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A compra recente da empresa
Café Fino Grão, segunda marca
mais vendida do estado de Minas
Gerais, pelo grupo brasileiro-is-
raelense 3Corações, é apenas a
ponta do iceberg de uma forte
consolidação que deve marcar o
mercado brasileiro de café torra-
do e moído nos próximos dois
anos. Muita gente pensou que as
aquisições teriam chegado ao fim
com a compra da paranaense
Café Damasco pela americana
Sara Lee em novembro passado,
mas não é isso o que se escuta
entre empresários da área, como
Pedro Lima, presidente e um dos
donos do Grupo 3Corações, ne-
gócio baseado em Eusébio (CE)
que detém sete fábricas no Brasil,
24 centros de distribuição e fatu-
ramento previsto de R$ 2 bilhões
em 2011, valor 21,2% superior ao
atingido no ano passado.

O grupo que detém sete mar-
cas de café como a nacional
3Corações e as regionais Pimpi-
nella e Santa Clara, briga pela li-
derança nacional com a Sara
Lee, dona de nomes fortes como
Pilão e União. Cada uma das
duas companhias tem por volta
de 20% do mercado brasileiro
de café, com diferenças de par-
ticipação nos rankings da Niel-
sen (medição dos pontos de
venda) e Kantar World Panel
(medição das residências) e
trocas de posições, entre o pri-
meiro e segundo lugar a cada
período. Com a incorporação da
Damasco, a Sara Lee foi a líder

de 2010 pela Nielsen. Contudo,
Lima mostra, com base em ta-
belas dos dois institutos de pes-
quisa, uma reviravolta no pri-
meiro bimestre deste ano a fa-
vor da 3Corações.

Hoje, cerca de 65% do mer-
cado brasileiro de café torrado e
moído está fortemente concen-
trado nas mãos de quatro gran-
des grupos: Sara Lee, 3Corações,
Melitta e Maratá. Os 35% res-
tantes são comercializados por
cerca de 500 empresas regionais
de pequeno a médio porte.

Apesar de o setor já ser for-
temente consolidado, a corrida
por novas aquisições prosse-

gue. O Grupo 3Corações conti-
nua em busca de expansão, seja
por compras, seja por cresci-
mento orgânico. Neste ano, o
grupo está investindo R$ 20
milhões no aumento da capaci-
dade instalada de todas as suas
unidades industriais.

Ao mesmo tempo, Lima afir-
ma que tem “muita gente boa
por aí, que pode agregar valor
ao seu portfólio de produtos”.

O empresário admite que po-
derá comprar outra empresa de
café ainda este ano e dá uma
pista. “Na Grande São Paulo te-
mos de 15% a 16% de participa-
ção de mercado, mas no interior

do estado somos pequenos. No
sul do país, onde chegamos em
2009, temos 8% das vendas e
um caminho muito longo para
percorrer. Há ainda todo inte-
rior do sul do Brasil para am-
pliarmos nossa presença.”

Nestes locais onde as vendas
são baixas, a compra de uma
marca forte poderia levar a 3Co-
rações a ganhar valor e mercado
rapidamente. “Não vou anteci-
par nada para não queimar a
língua”, responde, ao ser ques-
tionado se marcas destas regiões
são seus alvos no momento.

Lima diz que o mercado bra-
sileiro de café torrado e moído

PESQUISA

Programa visa aproveitar óleo de
espécies nativas para biocombustíveis
Embrapa, Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e oito universidades
lançaram o Propalma, programa de pesquisa e desenvolvimento
de produção de óleo e aproveitamento de coprodutos de palmáceas,
como babaçu, tucumã e macaúba., com apoio da Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep). A ideia é inserir essas espécies
na cadeia de produção de biocombustíveis, adubos e rações.

3Corações
busca novas
aquisições e
cria cápsulas
de café
Uma das principais fabricantes da bebida
torrada e moída do país, planeja crescer
no interior de São Paulo e na região Sul
e ainda prepara rival de Nestlé Nespresso

UM NEGÓCIO FEITO DE CAFÉ

Perfil do Grupo 3Corações,
um dos quatro maiores do Brasil

Fonte: empresa
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2005, da joint venture entre 
a brasileira São Miguel 
Holding e a israelense 
Strauss

3Corações, Pimpinela,   
Santa Clara, Kimimo,   
Letícia e Fort (café), Frisco  
e Tornado (suco em pó), 
Claralate e Achocolatto 
(achocolatado em pó)   
e Dona Clara (derivados  
de milho e temperos)

R$ 1,6 bilhão

7

24

  
3,8 mil (diretos)

100 mil 

Pedro Lima, presidente do grupo
3Corações, planeja trazer rede
de cafeterias para São Paulo

LANÇAMENTO

Companhia de segurança Valid investe
R$ 30 milhões em certificadora digital
A Valid, empresa de sistemas de identificação, impressão de
documentos de segurança, cartões e personalizações, está investindo
cerca de R$ 30 milhões no lançamento da Valid Certificadora Digital.
Focada na emissão e no uso de certificado digital, documento
eletrônico que atesta a identidade digital de pessoas físicas
e jurídicas, prevê emitir os primeiros certificados já em 2012.
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TELEVISÃO

Grupo Sony lança canal Sony Spin no
próximo mês para substituir o Animax
O novo canal estará disponível em toda a América Latina a partir do dia
1º de maio com 80 horas de programação inédita voltada ao público jovem
e conteúdos mais ligados ao mundo virtual. Entre os destaques, estão
as séries “Teen Wolf”, Lost Girl”, Glory Daze” e “Next Stop for Charlie”.
O Sony Spin terá também o programa de variedades Warp TV com notícias
sobre moda, música, eventos urbanos, videogames, tecnologia e filmes.

 

Llao Llao Hotel 

A partir de R$ 4.568

ou 10x R$ 456

(Cat. Luxo)

Confirmação imediata 

Voos diretos: Saídas, 25 JUN | 2, 9, 16, 23, 30 JUL | 6, 13 AGO

Exclusividade Conforto

Aventura Família

Qualidade

e C
Aventura Família
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Hosteria Aitue

A partir de R$ 2.955
ou 10x R$ 295

(Cat. Turística)

Buenos Aires
e Bariloche 
6 noitesA

A partir de R$ 2.567
ou 10x R$ 256
saídas 19 Jun a 3 Set
Waldorf Buenos Aires
Crans Montana Bariloche  

Ayres de Nahuel

A partir de R$ 3.152

ou 10x R$ 315
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Alma del Lago 

A partir de R$ 3.619

ou 10x R$ 361
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Cacique Inacayal

A partir de R$ 4.194

ou 10x R$ 419

Inclui: Passagem aérea, 7 noites de hospedagem, traslados, 
passeios, 5 dias de aluguel de roupa de neve e seguro viagem.

Preços em R$ por pessoa, em apto. duplo, calculados ao câmbio de US$ 1= R$ 1,69 de 15/04/2011 sujeitos a variação de cálculo na data da compra. Pacotes e preço sujeitos à disponibilidade 
e a alterações sem prévio aviso. 10 x iguais no cartão de crédito. Taxas de segurança, embarque e serviços não inclusas. Passagem aérea com saídas de São Paulo, classe econômica. Tarifas não 
válidas para feriados, exceto se mencionadas. Consulte seu agente de viagens. ABAV 017/SP
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Panamericano 

A partir de R$ 4.022

ou 10x R$ 402

(Cat. Primeira Superior)

(Cat. Luxo) (Cat. Luxo)

FATURAMENTO

R$ 2 bi
é a previsão de vendas do
Grupo 3Corações para 2011, um
acréscimo de 21,2% sobre as
vendas do ano passado. Hoje a
empresa tem sete marcas de café.

JOINT-VENTURE

50%
do Grupo 3Corações, formado
em 2005, pertence à holding São
Miguel, enquanto os outros 50%
são do grupo israelense Strauss.

INVESTIMENTO

R$ 50 mi
é quanto o Grupo 3Corações está
investindo na aquisição, ampliação
industrial, marketing e distribuição
da empresa mineira Café Fino Grão.

Murillo Constantino

não tem uma liderança confor-
tável, cenário que poderá mu-
dar se uma das duas fizer um
novo movimento de compra.
“Se o nosso principal concor-
rente adquirir alguém, isso será
algo natural. Nós já tivemos uma
distância bem maior da Sara Lee
no passado. Cinco ou dez pontos
percentuais não serão um pro-
blema”, diz Lima.

Nespresso brasileiro
Ainda neste ano, a 3Corações
deve apresentar ao mercado
brasileiro sua solução de má-
quina de café com cápsula, se-
guindo o rastro do sucesso de

Nespresso, da Nestlé. As cápsu-
las serão feitas a partir de grãos
especiais a um preço mais con-
vidativo que as da concorrente
suíça, garante Lima.

A máquina de café deverá
ser fornecida por um parceiro
europeu, muito provavelmente
da Suíça. Para o empresário, o
modelo de cápsula é uma ten-
dência irreversível que deve
colocar, no futuro, até as resi-
dências da classe C utilizando o
produto. “Os lares estão me-
nores e todos buscam pratici-
dade, o que vem ao encontro
do aumento do consumo de
cafés especiais.” ■

O Grupo 3Corações está traçando
seu planejamento estratégico
para os próximos quatro anos
com a ajuda do Instituto de
Desenvolvimento Gerencial
(INDG), consultoria de gestão
empresarial. Sua meta é
transformar-se em uma
importante empresa de soluções
matinais, o que significa que a
companhia pretende diversificar
sua atuação para além do café.
Hoje, ela comercializa o produto
torrado e moído e também a
versão solúvel em 100 mil pontos
de venda. Para ganhar sinergia
logística, facilitar as negociações
com o varejo e diluir custos,
Pedro Lima, presidente do grupo,
diz que a empresa vai avançar
na produção de produtos secos.
Isso explica a razão para o grupo
ter adquirido, em 2009, a marca
de sucos Frisco, até então da
Unilever. “A marca que estava
sendo paralisada pela Unilever
atingiu R$ 70 milhões de
faturamento no ano”, diz Pedro.
A compra de Frisco e do café
Letícia, feita no mesmo ano,
consumiu investimentos
de R$ 60 milhões do grupo.

A empresa não descarta sua
entrada também em sucos
prontos de caixinha e em chás.
Esta estreia, contudo, não
deve acontecer neste ano.
“Queremos construir uma
plataforma de alimentos matinais.
Tudo é possível dentro de
produtos secos”, afirma Lima.
Esta entrada em novas categorias
de produtos pode levar a empresa
a fazer novas aquisições. Lima
explica que começar uma marca
do zero atualmente é uma
tarefa complexa. “Há empresas
que lideram determinadas
categorias querendo sair de
uma área para focar em seu
negócio principal, como
fez a Unilever com Frisco.”
Neste ano há chances de a
3Corações trazer sua rede de
cafeterias de mesmo nome a
São Paulo e também expandi-la
para outras regiões do Brasil.
Hoje há três unidades da rede
em operação - em Natal (RN),
Fortaleza (CE) e Belo Horizonte
(MG). A rede Café do Ponto,
da adversária Sara Lee, é um
dos nomes mais fortes em
cafeterias de São Paulo. F.T.

Companhia poderá produzir chás e sucos

LATICÍNIOS

Lácteos Brasil participará de consórcio que
tem como objetivo controlar a Parmalat
Um dos principais objetivos do consórcio, liderado pelo banco
italiano Intesa Sanpaolo, é evitar que a a francesa Groupe Lactalis
assuma o controle da italiana Parmalat. Recentemente, a Lactalis
comprou uma participação de 29% na companhia. Agora a
Lácteos Brasil enviou uma carta aos bancos que estão organizando
o consórcio, dizendo que deseja injetar € 200 milhões no negócio.

Divulgação

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  18 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 30-31.
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