
A Nestlé atua hoje nos dois ex-
tremos do universo brasileiro
do café. De um lado, tem 48%
do mercado de máquinas auto-
máticas com as marcas Nespres-
so e Dolce Gusto e suas respecti-
vas cápsulas. De outro, detém
Nescafé, líder do segmento de
café solúvel, que responde por
apenas 10% do consumo nacio-
nal da bebida. O café torrado e
moído, responsável por cerca
de 90% do volume de negócios
da bebida no país, não conhece
o cheiro da Nestlé. A disputa é
travada pelas gigantes Sara Lee,
3Corações e Melitta.

Quando questionado se não
entra no segmento de café torra-
do e moído por medo de enca-
rar pesos-pesados como a Sara
Lee, Ivan Zurita, presidente da
Nestlé, rebate imediatamente
com um “é muita pretensão a
Sara Lee competir conosco. Nós
preferimos o lado tecnológico”,
diz, ao mostrar que não quer bri-
gar por commodities, mas por
produtos de valor agregado.

O que ocorre é que, diante do
aumento do poder aquisitivo do
brasileiro, que passou a buscar
produtos mais sofisticados, a
Nestlé resolveu agir. Investiu

R$ 50 milhões na criação do
Nescafé Duogrão, espécie de ca-
fé solúvel sofisticado que pro-
mete unir o aroma e o sabor do
café torrado e moído à praticida-
de da bebida solúvel.

A estratégia que visa manter
os consumidores de café solú-
vel na categoria, sem o risco de
perdê-los para a versão torrada
e moída, fará com que a Nestlé
acirre a disputa travada com a
Iguaçu, da japonesa Marubeni

Corporation, em café solúvel.
Embora Nescafé seja líder em ca-
fé solúvel, a Iguaçu vem despon-
tando nos supermercados na ca-
tegoria premium com o seu café
Iguaçu Gourmet.

O que Zurita quer é dobrar
as vendas de Nescafé, estraté-
gia que passa obrigatoriamen-
te pelo aumento da presença
da marca nos estados de São
Paulo e Minas Gerais, os maio-
res consumidores de café do
país. “Esses dois estados to-
mam muito café torrado e moí-
do e quando usam o café solú-
vel é mais para misturar ao lei-
te”, explica Zurita. Hoje, o
maior consumidor de café solú-
vel do Brasil é o Nordeste.

Isso significa que além de con-
ter o avanço dos consumidores
do café solúvel para o torrado e
moído, o que a Nestlé quer é
que o consumidor deste café
preparado na hora use o Nesca-
fé Duogrão em momentos de de-
manda por maior conveniência
no dia a dia.

Perspectivas para 2012
Após fechar 2011 com fatura-
mento de R$ 20 bilhões, Zurita
planeja engordar as vendas orgâ-
nicas em 7% no país. Sobre aqui-
sições, Zurita desconversa e diz
estar “sempre de olho”. ■

A japonesa Mitsubishi Corpora-
tion e a alemã Tchibo GMba,
maior torrefadora daquele país
e um dos maiores traders de ca-
fés do mundo, acabam de virar
sócias dos fundadores da Gafisa
em um negócio que detém três
fazendas de café em Alfenas
(MG), 5,5 mil hectares e a maior
produção e comercialização bra-
sileira de cafés especiais, a Ipa-
nema Coffees.

A empresa mineira faturou
R$ 140 milhões no ano passa-
do, a partir da produção de cer-
ca de 120 mil sacas de cafés es-
peciais. Cerca de 80% de suas
vendas são direcionadas ao
mercado externo, onde atende
25 países, com foco na Ásia e
na Europa, explica Washington
Rodrigues, CEO da Ipanema,
ao BRASIL ECONÔMICO.

Ele conta que, na semana pas-
sada, a Tchiboe a Mitsubishi ad-
quiriram 36,5% da Ipanema. A
primeira detém, a partir de ago-
ra, 20% da empresa brasileira,
enquanto a segunda fica com
16,5%. As duas se juntam a um
grupo de outros sócios hoje for-
mados pela ML Participação
(dos fundadores da Gafisa), Pa-
raguaçu (fundo) e Friele (maior
torrefadora da Escandinávia).

Investimento
Rodrigues acredita que a empre-
sa se fortalecerá com a nova es-
trutura societária, o que de-

monstra o potencial do Brasil co-
mo celeiro de produção agríco-
la de alta qualidade. “Os novos
sócios serão fundamentais para
o crescimento da Ipanema tan-
to na produção como na abertu-
ra de novos mercados”, diz.

Com a entrada dos novos só-
cios, a Ipanema receberá um
aporte de R$ 20 milhões nos pró-
ximos quatro anos para renova-
ção dos cafezais, além de irriga-
ção. Ele explica que o aporte se-
rá bom para a Ipanema cuidar
dos problemas sofridos com a
bianualidade - períodos de sa-
fra menor, ocorridos um ano
após grandes colheitas.

A ideia é que o investimento
traga, ao mesmo tempo, produ-
ções e produtividade maiores à
Ipanema. Na média, a empresa
produz anualmente cerca de
120 mil sacas de cafés especiais
por ano. Nos bons anos, o volu-
me chega a 140 mil sacas e nos
anos ruins a 90 mil.

Com a ajuda dos novos só-
cios, futuramente a Ipanema
deve bater as 200 mil sacas pro-
duzidas por ano. Por conta da
bianualidade, neste ano a recei-
ta da empresa deve cair para
R$ 100 milhões. ■ F.T.

Nestlé turbina Nescafé
e briga com japoneses

INTERNET

Info e Buscapé Company lançam shopping
virtual com informações de 5 mil lojas on-line

Marisa Cauduro/Folhapress

Mitsubishi investe
em café brasileiro

Antes de oferta de compra,
Coty queria fusão com Avon

Dreamstime
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Uso de redes sociais cresce 6,3% no Brasil
e apresenta 23% de engajamento

Ipanema Coffees tem 36,5%
de sua participação vendida para
grupos japoneses e alemães

Estes mês entra em funcionamento o Info Shopping, espaço virtual
que reúne informações sobre 35 categorias de produtos e ofertas de
mais de 5 mil lojas on-line. O site oferecerá a possibilidade de
comparação entre as melhores ofertas, preços e opiniões de usuários
dos produtos. O serviço foi desenvolvido pela Buscapé Company
em parceria com a Info e a área de e-commerce do grupo Abril.

Os usuários brasileiros de internet passaram, em média, 26,7 horas
on-line em dezembro de 2011, de acordo com relatório anual da
ComScore, empresa especializada em métricas digitais. O número
é 10% superior ao mesmo período do ano anterior. Ainda segundo
o levantamento, as atividades realizadas em redes sociais tiveram um
engajamento de 23%, apresentando um crescimento de 6,3% no ano.

Empresa brasileira
é a maior produtora e
comercializadora de
cafés especiais do
país, com vendas de
R$ 140 milhões

Por meses, a Coty tentou ser
vendida à Avon - ou pelo me-
nos fundir suas operações, se-
gundo fontes ligadas às negocia-
ções. Quando a paciência da di-
reção da Coty se esgotou, em fe-
vereiro, a empresa decidiu fa-
zer o caminho inverso e adqui-
rir sua rival, com vendas anuais
de US$ 11 bilhões - o dobro de
seu faturamento.

“Mantínhamos discussões há
algum tempo, mas não houve
avanços. Então, decidimos tor-
nar pública a intenção de com-
prar a Avon numa tentativa de
sensibilizar acionistas e os con-

selheiros da companhia”, disse
Bart Becht, presidente do conse-
lho de administração da Coty.

Nesta semana, a Coty anun-
ciou seu interesse pelo controle
da Avon e ofereceu US$ 10 bi-
lhões pelo negócio, cifra que foi
imediatamente rejeitada por
ser considerada muito baixa. As
conversas entre as companhias
tiveram início em novembro do
ano passado, segundo as fontes.
A oferta teria sido formalizada
pela Coty em março. A Avon es-
tá buscando um executivo para
substituir Andrea Jung na presi-
dência mundial. ■ Bloomberg

Fabricante lança Duogrão, café solúvel premium, para disputar com Iguaçu Gourmet
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CIFRAS DO CAFÉ SOLÚVEL

Os números da marca Nescafé

Criação 1938

Fábricas 
no mundo 

27 no mundo, sendo 
que a maior fica em 
Araras (SP)

Valor Marca mais valiosa
da Nestlé e quarta mais 
valiosa de alimentos

Vendas Líder em café solúvel 
no Brasil

Faturamento Brasil 6% das vendas
da filial vêm de cafés 
como Nescafé

Faturamento global 18% das vendas da 
Nestlé vêm de cafés 
como Nescafé

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.




