
A Expo Mundial 2015, considera-
da a maior feira mundial que en-
globa setores variados, terá
uma área especial para o Café, a
qual será gerida pela Illycaffè,
parceira oficial do evento.

O anúnico foi feito no início
deste mês por Giuseppe Sala, di-
retor geral do evento e Andrea
Illy, CEO da Illycaffè. A compa-
nhia será a responsável por fa-
zer a gestão dos conteúdos das
exposições e dos eventos rela-
cionados ao café que acontece-
rão durante os dias da feira.

Com o tema “Alimentar o
planeta. Energia para a vida”,
o evento acontecerá em Milão,
na Itália e será voltado para a
indústria alimentícia. “Será
uma oportunidade para difun-
diar a cultura e a importância
da indústria do café para o

mundo”, disse Andrea.
O empenho em levar infor-

mação sobre a cadeia e o setor
tem motivado a Illy em uma sé-
rie de outros projetos, como o
da Universidade do Café. No
Brasil, a instituição oferece cur-
sos de formação para produto-
res e de pós-graduação em ges-
tão do agronegócio, além de op-
ções para baristas e donos de
restaurantes e cafeterias.

Na Itália, a Universitá del ca-
ffè oferece curso de Economia e
Ciência do Café e bolsas de estu-
do para brasileiros. “Esses esfor-
ços são feitos no sentido de le-
var mais informação aos profis-
sionais do setor e gerar melho-
rias na qualidade da produção
do grão”, explica Andrea.

Tanto cuidado com a forma-
ção dos profissionais e com a
qualidade se explica em núme-
ros: diariamente, 6 milhões de
xícaras de café espresso Illy são
servidas em todo o mundo. ■

Todos os anos, o italiano An-
drea Illy desembarca no Brasil
para uma missão: acompanhar
de perto o trabalho de cafeicul-
tores em várias regiões do
país, especialmente em Minas
Gerais. Do Brasil, sai boa parte
dos grãos de café arábica que
abastecem a produção da Illy-
caffè, algo em torno de 60% do
total usado pela empresa. En-
tre uma visita e outra, o CEO
da empresa e neto de Frances-
co Illy, fundador da Illycaffè,
aproveita também para buscar
um parceiro para ampliar a pre-
sença da marca no país.

Desde 2012, Andrea tem rece-
bido propostas de investidores,
dispostos a acompanhá-lo no
projeto de abrir uma rede de ca-
feterias de marca própria no
Brasil. “Tivemos propostas,
mas nenhuma atendeu ao que
buscamos”, afirma o filho caçu-
la de Ernesto Illy, o homem por
trás do crescimento grandioso
pelo qual passou a empresa ita-
liana no século XX, quando
saiu de exportadora de grãos pa-
ra uma das mais renomadas em-
presas quando se trata de cafés
de alta qualidade.

A estratégia da companhia é
aproveitar a melhora dos pa-
drões de consumo brasileiro
para investir no fortalecimen-
to da marca e no aumento das
vendas. Enquanto não fecha o
negócio por
aqui, aproveita
para expandir
suas lojas no
mundo. Recen-
temente inau-
gurou uma ca-
feteria em To-
ronto, no Cana-
dá e outra em
São Francisco,
na costa leste
dos Estados
Unidos.

“Em todo o
mundo são cer-
ca de 360 cafete-
rias e lojas de
vendas dos nos-
sos produtos,
sendo 50 novas
unidades aber-
tas nos últimos
anos”, diz. Por

aqui, o intuito é abrir entre 7 e
10 lojas dentro de alguns anos,
especialmente na região Sudes-
te. Como consequência da ex-
pansão, no ano passado a com-
panhia registrou receita de cer-
ca de US$ 500 milhões, ante
US$ 450 milhões em 2011, cres-
cimento de 12%.

As latas de café da Illy por
aqui estão disponíveis no vare-
jo, apenas nas redes para públi-
cos das classes A e B, como as
lojas do Pão de Açúcar, St. Mar-
chet e o Empório Santa Luzia,
em São Paulo, além de vendas
pela internet. Uma embala-
gem de 250 gramas pode cus-
tar cerca de R$ 40. “Hoje, esta-
mos presentes principalmente
em São Paulo e no Rio de Janei-
ro, onde estão dois terços do
mercado. Estudamos expandir
a oferta de produtos para ou-
tras localidades, como Recife,
Belo Horizonte e Brasilia”, diz
o executivo.

Para incentivar o consumo
doméstico, a companhia firmou
parceria com duas fabricantes
de cafeteiras expressas, a norte-
americana Cuisinart e a italiana
Indesit, que passarão a produzir
as novas máquinas para uso de
cápsulas de café.

Na outra ponta, os cafés da
Illy também estão disponíveis
em 200 estabelecimentos co-
mercias no Brasil, entre redes
de hotéis e em restaurantes, co-
mo as lojas do Outback. En-
quanto na Europa o consumo

desse tipo de
produto anda tí-
mido por conta
da recessão, no
Brasil, segundo
Andrea, o con-
sumo dos cha-
mados cafés
gourmet cres-
ceu muito nos
últimos anos,
embora ele acre-
dite que esse
crescimento de-
va continuar de
forma menos
acelerada nos
próximos anos.
“Cerca de 95%
dos brasileiros
tomam café.
Muitos deles
vêm mudando
seus hábitos e

pagando mais por um produto
de melhor qualidade”, diz.

A busca pela permanente da
qualidade é um dos tripés que
a Illycaffè considera primor-
diais para a produção do que in-
titula “o melhor expresso do
mundo”. No Brasil, os investi-
mentos da empresa tiveram iní-
cio em 1991, devido à grande di-
ficuldade que Ernesto Illy en-
controu para comprar café ará-
bica de alta qualidade. Assim,
com uma estratégia de incenti-
vo ao manejo, acompanhamen-
to do produtor e disposto a pa-
gar mais pelo café de melhor
qualidade, a Illy contribuiu pa-
ra o avanço da qualidade do
grão brasileiro.

Anualmente a empresa orga-
niza o prêmio Ernesto Illy de
qualidade em que premia os
melhores produtores. Como
resultado disso, em dez anos,
o percentual de amostras de
café reprovadas pela seleção
de compra da empresa caiu de
83,5% na safra 2000/2001 pa-
ra 29,2% na safra 2010/2011.
Em contrapartida, as amostras
aprovadas para compra saí-
ra m d e 1 6 , 5 % n a s a f ra
2000/2001 para 70,8% na sa-
fra 2010/2011. ■
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A Illycaffè quer continuar 
crescendo globalmente

CAFETERIAS: 50 lojas no mundo

NOVAS UNIDADES: São Francisco (EUA) 
e Toronto (Canadá)

BRASIL: fornece 60% do café arábica

US$ 500 milhões
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US$ 445 milhões
RECEITA GLOBAL EM 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 mar. 2013, Empresas, p. 14.




