
No ano em que a marca alemã
Nivea completa 100 anos de exis-
tência, o Brasil deve encerrar
2011 como a segunda maior ope-
ração do grupo no mundo, dei-
xando Itália e França para trás.
Hoje, o nome forte em produtos
para os cuidados com a pele do
rosto e do corpo atua em 160 paí-
ses e tem na Alemanha a sua
maior base de vendas. Há um
ano, o Brasil era o quarto maior
negócio no ranking dos maiores
faturamentos da Nivea no mun-
do. Em 2005, o país ocupava o
11º lugar da lista dos maiores.

Sob a gestão do alemão Nicho-
las Fischer, à frente da Nivea
Brasil há exatos seis anos, a fa-
bricante de cosméticos dobrou
suas vendas no país de 2006 a
2010, passando a chamar a aten-
ção do alto escalão da compa-
nhia baseada em Hamburgo.

Nos últimos cinco anos, a Ni-
vea Brasil cresceu uma média
de 15% ao ano no país. Em
2010, o avanço foi de 12,5%. Pa-
ra 2011, a meta é chegar a de-
zembro com um salto de 14%.
“Somando todas as oito catego-
rias em que atuamos no Brasil,
nós crescemos por volta de 16%
neste ano, enquanto o mercado
avança por volta de 8%, segun-
do a Nielsen”, afirma Fischer.

A ultrapassagem de dois mer-

O grupo espanhol Taurus, dono
da marca de eletroportáteis
Mallory, quer disputar com a
Nespresso, o mercado de cafetei-
ras de cápsulas. A companhia já
atua no segmento com a Coffe-
motion, que tem preço médio
de R$ 400,00, mas estuda tra-
zer ao Brasil um produto pre-
mium para brigar com a máqui-
na da Nestlé, cujos modelos va-
riam de R$ 490 a R$ 1,4 mil.

“O mercado brasileiro de ca-
fé de cápsulas está crescendo
muito e trazer nossa Mini Moka
ao Brasil é uma possibilidade”,
diz Àngel Riudalbás, presidente
da Taurus, referindo-se à marca
italiana de máquinas de café ad-
quirida pela companhia em
abril deste ano. “O preço de ven-
da dela seria compatível com a
da Nespresso”, afirma. No en-
tanto, o produto ainda não tem
data para chegar ao mercado
brasileiro. A Taurus não divulga
seu faturamento.

Consumo

No Brasil, o segmento chamado
de café monodose cresce 20%
ao ano, segundo a Associação
Brasileira da Indústria de Café
(Abic). São mais de 450 mil má-
quinas de café expresso espa-
lhadas pelos lares brasileiros.
“O segmento pode crescer ain-
da mais a partir do ano que
vem devido ao ritmo de chega-
da de novos produtos no merca-
do”, diz Natan Herszkowicz, di-
retor executivo da Abic.

No Brasil, a líder é a Dolce
Gusto, também da Nestlé. Seu
preço é compatível com a Coffe-
motion da Taurus. Mas, para
competir com a Nespresso, a
companhia precisa pensar em
uma estratégia que vai além do
café de qualidade. Afinal, a pa-
lavra serviço está implícita no
segmento premium.

No Brasil, a Nespresso possui
10 lojas, onde o consumidor po-
de fazer degustações, além de
comprar produtos e acessórios.
No mundo, a marca vende mais
de 8 bilhões de cápsulas por
ano, o que representa uma re-
ceita de R$ 6,2 bilhões. Apesar

das oportunidades relaciona-
das ao cafezinho, a preferência
do brasileiro no preparo da be-
bida ainda é o coador de pano.
Pesquisa realizada pela Abic,
com 1.680 pessoas em todas as
regiões do país mostra que
55% fazem café coado. Outros
32% preferem o filtro de café.
Cerca de 13% usam cafeteira
elétrica e 0,2% utilizam máqui-
na de café expresso, o que in-
clui cápsula, sachê e grão.

As regiões Sul e Sudeste são
as que mais fazem uso do filtro
de papel, enquanto o coador de
pano ainda tem espaço garanti-
do nas cozinhas do Norte e Nor-
deste. No entanto, para enten-
der o consumo de café do brasi-
leiro é necessário olhar para os
vários momentos do dia - afi-

nal, a média de consumo no pe-
ríodo é de quatro a cinco xíca-
ras da bebida, segundo o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). “O café de coa-
dor está presente pela manhã,
durante a primeira refeição. Já
o expresso vem na metade da
manhã ou depois do almoço”,
diz Mônica Pinto, coordenado-
ra de projetos da Abic.

Para a especialista, o café mo-
nodose tem despertado o inte-
resse, principalmente, das pes-
soas que moram sozinhas, ou se-
ja, consumidores que não têm
necessidade de preparar grande
quantidade da bebida. “O café
de monodose também surge da
necessidade de degustar em ca-
sa a bebida que esta pessoa to-
ma na cafeteria”, afirma. ■
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Eternit registra lucro de R$ 27,3 milhões
no terceiro trimestre, alta de 7% ante 2010
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Taurus quer competir com
a Nespresso, da Nestlé
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O custo dos investimentos em minério de ferro está subindo

e projetos globais de minério de ferro correm risco de atrasos ou

cancelamentos, disse Paulo de Freitas Nogueira, diretor de vendas

a longo prazo da Vale, em evento no Rio de Janeiro. A empresa

também está com sua produção de minério de ferro em linha com

a meta de 2011 e que haverá um pequeno acréscimo no ano que vem.

A Eternit, que atua nos segmentos de coberturas, painéis e placas

cimentícias, teve receita líquida consolidada de R$ 213 milhões no

terceiro trimestre, um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo

período de 2010. No período, o lucro líquido da Eternit foi de

R$ 27,3 milhões, 6,9% superior ao mesmo período no ano passado.

A margem líquida foi de 13%, mesmo patamar do 3º. trimestre de 2010.
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Fabricante avalia trazer ao Brasil a Mini Moka, sua nova marca de café de cápsulas
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O QUE VOCÊ USA PARA 

PREPARAR O CAFÉ?

Pergunta feita a 1.680 pessoas 
das cinco regiões do país
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*Café expresso engloba cápsula, sachê e grão
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