
O mercado de máquinas de ca-
fé de cápsulas ainda é incipien-
te no Brasil, mas se depender
da Nestlé o segmento recebe-
rá investimentos pesados.
Pensando no Natal, período
responsável por 35% das ven-
das da sua linha Dolce Gusto,
a companhia desembolsou
R$ 20 milhões no lançamento
de cinco produtos.

Estão no pacote a cafeteira
Piccolo, dois novos sabores de
café, um porta cápsula girató-
rio, além de um kit com opções
variadas da bebida, produto de
série limitada, o qual a compa-
nhia espera ver embrulhado pa-
ra presente debaixo das árvores
de Natal dos brasileiros.

Crescimento
Apesar de pequeno, o segmento
de máquinas de café expresso
tem um futuro com boas pers-
pectivas, segundo pesquisas da
Nestlé. Em dez anos, cerca de
50% dos lares brasileiros terão
uma máquina destas em casa.
Atualmente este percentual é
de 5%. Os dois novos sabores
da Dolce Gusto são apostas para
o café da manhã, momento em
que 45% dos brasileiros prefe-
rem tomar café com leite, reve-
lam os estudos da companhia.
Um é o Caffè Buongiorno, de-
senvolvido exclusivamente pa-
ra o mercado nacional, o outro é
uma mistura de café com leite,
chamado de Café Au Lait.

“Durante o café da manhã
os brasileiros têm uma rela-
ção com a xícara grande e
com o café coado”, diz Lilian
Miranda, diretora da unidade
de negócios de cafés da Nes-
tlé. Em setembro deste ano, o
Brasil passou a liderar as ven-
das de máquinas e cápsulas da
Nestlé no continente america-
no. O México caiu para a se-
gunda posição, seguido pelos
Estados Unidos. Mesmo as-
sim, a multinacional conside-
ra o volume comercializado
por aqui baixo e não tem pre-
visão para passar a produzir
os produtos no país.

“Fabricar no Brasil é um in-
tenção de longo prazo”, afirma
Lilian. Atualmente as máqui-
nas são produzidas por empre-

sas alemãs e asiáticas e a distri-
buição, além da assistência téc-
nica ficam por conta da Arno.
Já as cápsulas são trazidas da Es-
panha e da Inglaterra e utili-
zam café nacional.

Assim, por serem produtos
importados, o preço final é
muito maior do que o encon-
trado no exterior. “A carga tri-
butária brasileira também é
responsável pela diferença de
preço”, diz a executiva. Em
Londres, por exemplo, uma
caixa de cápsulas com 16 uni-
dades custa cerca de £ 4 ou
R$ 11,30. Por aqui, o preço su-
gerido do mesmo produto é
R$ 23,99. A Dolce Gusto pos-
sui 18 diferentes bebidas, mas
disponibiliza apenas 12 op-
ções para o Brasil. ■
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Nestlé investe R$ 20
mi no café brasileiro

Acer prevê crescimento de 25%naChina

Divulgação

Valor envolve lançamento de novos produtos - entre máquinas e capsulas
de café. Aposta da companhia suíça é na aposentadoria do velho voador

Doug Kanter/Bloomberg

Pelamanhã,brasileiro
prefere xícaradecafé
comleite,dizLilian

A taiuanesa Acer, quarta maior fabricante de PCs do mundo, espera
que a maior aceitação da marca ajudem a aumentar as vendas
na China entre 20% e 25% no próximo ano. Oliver Ahrens, presidente
da Acer China, prevê um crescimento de 60% nas vendas no país
em 2011. A Acer tem a terceira maior participação (9,3%) no mercado
chinês de PCs, controlado predominantemente pela Lenovo,
de acordo com a empresa de pesquisa de mercado IDC.
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DOLCE GUSTO

Fonte: empresa

é quanto o Natal representa nas vendas 
anuais da marca

é a expectativa de crescimento das vendas 
para o período natalino

é a participação da marca na unidade
de café da Nestlé Brasil

35%

30%

15%

Marca aposta no gosto do 
brasileiro pelo café com leite
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.


	P_01.pdf
	P_02.pdf
	P_03.pdf
	P_04.pdf
	P_05.pdf
	P_06.pdf
	P_07.pdf
	P_08.pdf
	P_09.pdf
	P_10.pdf
	P_11.pdf
	P_12.pdf
	P_13.pdf
	P_14.pdf
	P_15.pdf
	P_16.pdf
	P_17.pdf
	P_18.pdf
	P_19.pdf
	P_20.pdf
	P_21.pdf
	P_22.pdf
	P_23.pdf
	P_24.pdf
	P_25.pdf
	P_26.pdf
	P_27.pdf
	P_28.pdf
	P_29.pdf
	P_30.pdf
	P_31.pdf
	P_32.pdf
	P_33.pdf
	P_34.pdf
	P_35.pdf
	P_36.pdf
	P_37.pdf
	P_38.pdf
	P_39.pdf
	P_40.pdf
	Especial _Investimento_P01.pdf
	Especial _Investimento_P02.pdf
	Especial _Investimento_P03.pdf
	Especial _Investimento_P04.pdf
	Especial _Investimento_P05.pdf
	Especial _Investimento_P06.pdf
	Especial _Investimento_P07.pdf
	Especial _Investimento_P08.pdf



