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No Brasil, múlti e
brasileiras lançam
cápsulas de café
Andréa Licht
De São Paulo

No Brasil, a moda do café em do-
ses individuais começou há pouco
mais de uma década, com sachês
de filtro de papel. As cápsulas de
alumínio, lançadas pela Nestlé,
com marca Nespresso, vieram de-
pois. Hoje, mais do que moda, elas
estão se tornando hábito entre
consumidores e atraem empresas
como a holandesa Master Blenders
(ex-Sara Lee) e as brasileiras Café
Utam e Lucca Cafés.

A Master Blenders e a Café
Utam começaram a importar e
vender cápsulas neste ano no
Brasil, mais baratas do que as da
Nestlé. A Lucca, de Curitiba, ini-
cia a produção em maio.

Com investimento de R$ 1,2 mi-
lhão no ano, a Café Utam, de Ribei-
rão Preto (SP), firmou parceria
com a portuguesa Kaffa Caffè. Vai
importar com exclusividade 4 mi-
lhões de cápsulas de café até o fim
de 2013. As cápsulas, lançadas em
março no mercado e vendidas em
São Paulo e Minas Gerais, são com-
patíveis com as máquinas Nespres-
so e custam entre 10% e 20% menos
do que as da grife divulgada pelo
ator George Clooney. Em julho, a
Utam vai lançar sua própria má-
quina, a Utam Uno.

“Apesar das cápsulas serem
compatíveis com Nespresso, prio-
rizamos cápsulas produzidas com
grãos selecionados em diversos
países, para formação de ‘blen -
dings’ exclusivos de alta qualida-
de, de forma a evitar que o produto
fosse comercializado como um ge-
nérico do mercado” , diz a diretora
presidente da Utam, Ana Carolina
Soares de Carvalho.

O que atrai a Utam para o negó-
cio é um mercado novo e com
perspectivas de crescimento. Em
2011, segundo pesquisa da Kantar
Worldpanel, havia 450 mil máqui-
nas de café espresso — incluindo
cápsulas, sachês e grãos — para
consumo doméstico no país. No
ano passado este número alcan-
çou 850 mil máquinas. “O consu-
midor está mudando o hábito de
tomar café atraído por inovação,
qualidade e máquinas mais bara-
tas”, diz o diretor executivo da As-
sociação Brasileira da Indústria de
Café (Abic), Nathan Herszkowicz.

Segundo as estimativas do mer-
cado, a maioria das cápsulas que
supre o consumo brasileiro vem da
Suíça, onde está a sede da Nestlé,
dona das marcas Nespresso e Dol-
ce Gusto. Mas é de Portugal que co-
meçam a chegar as “cápsulas alter-
nativas” , compatíveis também
com essas cafeteiras. O movimento
teve início na Europa, segundo
Herszkowicz, quando há cerca de
dois anos, coincidindo com a que-
bra de algumas patentes da Nes-
presso, países como Alemanha e

França começaram a comprar cáp-
sulas portuguesas mais baratas.

A Lucca Cafés torra e comer-
cializa 20 tipos de cafés brasilei-
ros considerados especiais pelo
tipo de cultivo e a preparo em
pequena escala e principalmen-
te por sua certificação de ori-
gem. Há um ano, vendo que per-
dia clientes que migravam para
a comodidade das máquinas de
café espresso com cápsulas para
consumo em casa, o empresário
Luiz Otávio de Souza decidiu fa-
zer suas próprias cápsulas. Pas-
sou a importar as embalagens
de um fornecedor na França que
eram preenchidas manualmente
por seus funcionários com cafés
especiais brasileiros.

“A qualidade ficava a desejar
porque a cápsula era frágil e a do-
sagem imprecisa, o que dava dife-
rença no sabor”, diz Souza. Partiu
então para a fabricação própria
das cápsulas, em Curitiba. As pri-
meiras, em dez versões de cafés,
chegarão ao mercado em maio,
com o nome Dom.

Serão produzidas entre 1 mi-
lhão e 2 milhões de cápsulas ao
mês, compatíveis com as cafetei-
ras Nespresso a um preço médio
de R$ 1,30. A da Nespresso custa a
partir de R$ 1,50. “O consumidor
vai ter oferta de cafés brasileiros e
não vai ficar restrito a um único
fornecedor ”, diz o empresário,
que não teme um processo da
Nespresso por cópia. “Depois de
várias experiências jurídicas, eles
[Nestlé] entenderam que o siste-
ma é agora de domínio público”.

A multinacional Master Blen-
ders lançou em fevereiro no mer-
cado brasileiro as cápsulas Café
do Ponto L’OR, vendidas em 84
cafeterias Café do Ponto e com-
patíveis com as máquinas Nes-
presso. O produto também é co-
mercializado com o nome de
marcas locais de café em vários
países da Europa e na Austrália.
Com seis misturas de café dife-
rentes, a cápsula custa R$ 1,49.

Desde setembro, a Delta Cafés,
de Portugal, está no Brasil com
cápsulas e dois modelos de má-
quinas de café importadas. Seus
produtos são compatíveis entre
si e vendidos no site e na loja lo-
calizada na cidade de Vitoria (ES)
além de algumas redes de varejo.

Para a italiana L av a z z a , há 15
anos no país, o foco é o mercado
de hotéis, restaurantes e empre-
sas, no qual está presente através
de importação. “Importamos as
cápsulas da Itália, principalmen-
te para nos possibilitar oferecer
uma ampla gama de ‘blends’
com sabores particulares de ou-
tros países produtores como a
América Central, África, Índia,
Indonésia entre outros”, afirma o
gerente-geral da Lavazza Brasil,
Cesare Noseda.

Bebida Múlti é referência no segmento de cápsulas, mas concorrência cresce

Nestlé perde monopólio, mas
faz nova fábrica de Nespresso
Assis Moreira
De Genebra

Apesar de ter perdido o predo-
mínio absoluto na venda do bilio-
nário mercado de cápsulas de café,
o grupo Nestlé começa hoje a
construção de mais uma fábrica
para a Nespresso, que é uma de
suas marcas mais lucrativas.

A “guerra do café em cápsulas”
é travada pela Nestlé contra de-
zenas de fabricantes rivais. A
marca suíça criou há mais de 25
anos o café em cápsula e máqui-
nas de design para o consumidor
de alta renda, e continua a ser a
referência nesse segmento, que
representa cerca de 10% do volu-
me consumido de café no mun-
do e mais de 34% do valor global.

Mas novos concorrentes vêm
surgindo para atacar o que era até
recentemente um monopólio da
Nestlé. São atraídos por um negó-
cio onde pode-se vender cinco gra-
mas de café por um preço cinco ve-
zes maior do que seria obtido com
o café torrefado normal, segundo
cálculos de especialistas.

A Nespresso informou ao Va l o r
que concorre atualmente com
mais de 100 ofertas de cápsulas de
café no mundo, das quais 50 são
compatíveis com suas máquinas. A
empresa diz que abriu processos
em 9 dos 60 países onde comercia-
liza as cápsulas. Acusa rivais de fa-
zer imitações baratas que violam a
propriedade intelectual do siste-
ma que criou para fazer uma boa
xícara de café espresso em casa.

Além de reagir na Justiça, a Nes-
presso enfrenta os concorrentes
investindo “para inovar e anteci-
par expectativas de consumido-
res”. Hoje, inicia a construção de
sua terceira fábrica de café em cáp-

sulas na Suíça, num investimento
de mais de US$ 300 milhões.

A multinacional, que é a maior
fabricante de alimentos do mun-
do, calcula que Nespresso e Dulce
Gusto (sua outra marca de café em
cápsula) detêm 32,5% das vendas
de café premium no mundo. Ana-
listas são mais prudentes. Jon Cox,
da Kepler Capital Markets, em Zu-
rique, suspeita que a fatia esteja
mais perto de 27%, diante do apa-
recimento de muitas rivais com
máquinas elegantes, cápsulas com
café de qualidade e mais baratas.

Analistas estimam que Nespres-
so faturou cerca de US$ 4 bilhões
em 2012. Mas o faturamento me-
nor que o esperado do grupo Nes-
tlé como um todo, no primeiro tri-
mestre deste ano, foi atribuído
também a vendas mais lentas de
seu luxuoso café em cápsulas.

“Nespresso aumentou suas ven-
das em mais de 20% em 2011, de-
pois em 15% em 2012, e no primei-
ro trimestre deste ano deve ter fica-
do entre 9% e 11%”, diz o analista
Jean Philippe Bertschy, do Banco
Vontobel em Zurique. “Isso é resul-
tado de maior concorrência”.

A margem de lucro de Nespres-
so tem sido estimada em cerca de
30%, uma das maiores do grupo
suíço. No entanto, rivais duvidam
que isso continuará. “Conheço
gente lá dentro, a margem está fi-
cando muito menor” ’, disse ao Va -
lor o empresário Jean-Paul Gail-
lard, que dirigiu a Nespresso por
uma década e hoje tem seu pró-
prio negócio. Em comparação, ele
diz que sua empresa de cápsula
biodegradável de café, a Ethical
Coffee, gera margem de 55% sobre
o preço aos distribuidores.

Além de várias empresas nacio-
nais, Nespresso enfrenta marcas

famosas como Sara Lee (que agora
se chama Master Blenders), com
sua máquina de café S e n s e o, e
Mondelez (ex-Kraft), com a Tassi-
mo. A cadeia americana Starbucks
lançou seu Verismo, de monodose
de café, no ano passado. Nos EUA,
a concorrência de Keurig, com a
marca ‘Green Mountain Coffee’,
também é pesada.

Estima-se que as cápsulas de ca-
fé concorrentes são 30% mais bara-
tas. O grupo Vergnano, de Turim,
foi o primeiro na Itália a produzir
cápsula compatível com as máqui-
nas da Nespresso. Acusada na Jus-
tiça, ganhou uma etapa da disputa
recentemente. Só que desde que
abriu seu negócio, pelo menos ou-
tras 20 empresas passaram tam-
bém a produzir café em cápsula na
Itália, para atender clientes atraí-
dos pelo sucesso de Nespresso.

“A Nestlé pratica uma verdadei-
ra guerra contra outros concorren-
tes, que não fazem cópias e sim
cápsulas mais baratas’, defende-se
Gaillard, da Ethical Coffee em Fri-
bourg (Suíça). A Nespresso reage
dizendo que a “proteção de nossa
propriedade intelectual é elemen-
to importante de nossa estratégia
empresarial”, e que vai continuar
defendendo suas inovações.

O grupo suíço informa que até
agora nenhum processo chegou
ao fim. Mas concorrentes dizem
que nas primeiras instâncias a Nes-
presso sofreu derrotas na Suíça,
Alemanha, França, Itália.

Mais do que as questões jurídi-
cas, a Nespresso procura destacar
que a manutenção de seu sucesso
será tentar antecipar demandas
dos clientes. “Temos um modelo
único que garante qualidade ao
longo da cadeia de valor, dialogan-
do com nossos membros do ‘c l u b e’

e os consumidores, e as butiques
exclusivas são uma vantagem face
à concorrência', diz a empresa.

Gaillard diz saber que as mais
de 300 butiques de Nespresso no
mundo, das quais 11 no Brasil,
tem um custo enorme que está
corroendo os ganhos do grupo.
Estima que somente a boutique
da Avenue des Champs-Elysées,
em Paris, precisaria de 170 pes-
soas no total para funcionar.

Além de construir uma nova
fábrica, a Nespresso tem um mar-
keting forte. A expectativa no
mercado é de que o ator america-
no George Clooney não terá reno-
vado seu contrato anual de US$
10 milhões para propagar a men-
sagem do ‘café único, sensual, de-
licado, profundo e misterioso’. A
empresa diz que ‘pelo momento’
tudo continua como antes.

“Nespresso cresceu muito rápi-
do e não pode continuar no mes-
mo ritmo”, diz Cox. Para Patrick
Schwendimann, do Banco Canto-
nal de Zurique, cada vez mais a
marca terá de buscar expansão fo-
ra da Europa em crise.

Segundo analistas, a Nespres-
so tem o objetivo de aumentar o
faturamento em US$ 500 mi-
lhões por ano – a empresa não faz
comentários sobre o tema.

Indagado se confirmava uma
ofensiva nos países da América do
Sul, o porta-voz da Nespresso res-
pondeu que vê forte potencial de
crescimento globalmente e dife-
rentes tipos de oportunidades nos
mercados desenvolvidos e em de-
senvolvimento. Mais de 20% das
vendas em 2012 ocorreram em
mercados não europeus, compa-
rado a 15% em 2011. No fim de
2012, a Nespresso tinha 19 buti-
ques na América Central e do Sul.

Vergnano ganha na Justiça direito de vender seu produto
De Genebra

George Clooney contra Dustin
Hoffman durou pouco no mundo
do café em cápsulas. O primeiro
continua a fazer publicidade para
Nespresso, ganhando cerca de US$
10 milhões por ano, mas não se sa-
be até quando continuará a encar-
nar a imagem da marca. Já a com-
panhia italiana Café Ve r g n a n o, de
Turim, achou que não valia a pena
continuar gastando dinheiro com
Hoffman porque a propaganda fi-
cava muito colada na da Nespresso
e já há alguns anos resolveu buscar
outra imagem.

Vergnano conseguiu na Justiça,
em primeira instância, o direito de

continuar vendendo suas cápsulas
que são compatíveis com as má-
quinas da Nespresso, derrotando o
grupo suíço que alegara violação
de patente. “Queremos ter uma
concorrência leal”, diz Carolina
Vergnano, diretora da companhia
italiana. Ela diz vender dois mi-
lhões de cápsulas por mês, cada
uma por € 0,37. A assessoria confir-
ma que as vendas não superaram
ainda as de Nespresso na Itália.

Mas se tem alguém que real-
mente irrita a Nespresso é Jean-
Paul Gaillard, que foi seu primeiro
diretor e que continua a se atribuir
o papel de lançador da marca.

“Fiz Nespresso contra a própria
N e s t l é”, disse ele. “Quando cheguei

nos anos 80 na companhia, Nestlé
tinha já a patente há dez anos, sem
fazer nada com ela. Precisei pegar
dinheiro no UBS para fazer a pri-
meira campanha de marketing,
porque Nestlé não quis pagar”.

Gaillard conta que depois do
sucesso de Nespresso, a Nestlé
ofereceu-lhe um cargo impor-
tante nos Estados Unidos, mas
voltou logo à Suíça. Depois de al-
gum tempo, ele decidiu criar seu
próprio negócio do café em cáp-
sulas, mas biodegradáveis. ‘” Nes -
tlé faz desde então uma campa-
nha dura, uma guerra”. Na lista
de conflitos, há de seu lado de-
núncia de espionagem industrial
contra a Nestlé.

“O advogado de Nestlé reco-
nheceu ter obtido nossas cápsu-
las, por acaso, antes mesmo de
sua comercialização’, conta. O
processo continua na Justiça. “As
alegações e a queixa formulada
são sem fundamento”, reagiu um
porta-voz de Nespresso. “Não é a
primeira vez que essa empresa
formula afirmações similares”.

Gaillard é um duro crítico do
modelo hoje de Nespresso e ga-
rante que sua companhia Ethical
Coffee vai superar a marca do
grupo Nestlé “dentro de cinco
anos”. Atualmente, diz vender
500 milhões de cápsulas por ano
em dez países. Nespresso não re-
vela quanto vende por ano. (AM)

Sistema para tomar espresso em casa tem 27 anos
De Genebra

A história de Nespresso come-
çou por uma ideia simples, mas
ambiciosa: permitir a qualquer
pessoa preparar em casa um cafe-
zinho do gosto daquele que se to-
ma nos bares mais especializados.

Em 1986, essa divisão do grupo
Nestlé lançou um sistema especí-
fico combinando máquinas ino-
vadoras e de design com cápsulas

fechadas hermeticamente em
alumínio, sendo o pioneiro nesse
novo segmento do mercado.

A proteção de patente da pri-
meira cápsula já expirou. Mas Nes-
presso diz que continuou inovan-
do e cada ano registra novas pa-
tentes. O resultado é que possui
um portfólio de centenas delas.

Nespresso informou que, mes-
mo se várias patentes expiraram
em 2012, a maior parte delas

continua válida por muitos anos
ainda. Quando acha que estão
sendo copiadas, entra na Justiça.

O grupo suíço reitera que, em-
bora a proteção de sua proprie-
dade intelectual seja importante,
seu sucesso vai bem além desse
aspecto, com um modelo que
permite administrar cada etapa
da cadeia de valor e garantir qua-
lidade do café desde o produtor
ao consumidor.

“Apesar da introdução de cáp-
sulas que se dizem compatíveis
com nossas máquinas, o consu-
midor continua escolhendo Nes-
presso e nossa empresa continua
c r e s c e n d o”, diz a porta-voz Diane
Duperret. Nespresso estima ter
não apenas redefinido e revolu-
cionado o mundo da degustação
de um café para milhões de pes-
soas, como também alterado a
cultura do café no mundo. (AM)

DALE ROBINETTE/PARAMOUNT PICTURES VIA BLOOMBERG

A expectativa no mercado é de que o ator americano George Clooney não terá renovado seu contrato anual de US$ 10 milhões para propagar a marca

Dualit vence disputa de
patente no Reino Unido
Louise Lucas
Financial Times, de Londres

Uma pequena fabricante britâ-
nica atingiu em cheio o coração do
mercado de cápsulas de café, que
movimenta US$ 10 bilhões, após
um tribunal do Reino Unido ter
concluído que suas cápsulas não
infringem as patentes das máqui-
nas Nespresso, da Nestlé.

O Superior Tribunal de Justiça
britânico se pronunciou em favor
da Dualit, que vende cápsulas
compatíveis com as máquinas
Nespresso, e que normalmente
custam cerca de 12% menos que as
da própria Nespresso.

A decisão representa um golpe
para a Nestlé, que tem em suas lo-
jas uma densidade maior de ven-
das para os produtos das máqui-
nas Nespresso do que a ostentada
pelos produtos Louis Vuitton em
suas lojas próprias. É “o que mais se
aproxima de uma marca de luxo
na esfera dos produtos de consu-
mo, em rápida transição”, segundo
o analista Jamie Isenwater, do
Deutsche Bank. Ele estimou que a
divisão contabiliza vendas anuais
de 4,5 bilhões de francos suíços

(US$ 4,76 bilhões) e gera algumas
das maiores margens da empresa.

Leslie Gort-Barten, diretor-exe-
cutivo da Dualit, que encomendou
a uma fábrica a produção das cáp-
sulas de café concorrentes en-
quanto o processo ainda tramitava
no tribunal, disse que seu departa-
mento jurídico foi eclipsado pelo
da Nespresso. “Eles tinham toda
uma equipe de futebol, ou até de
rúgbi, de advogados; eles tendiam
a nos superar na proporção de cin-
co para um”, disse ele.

Mesmo assim, Gort-Barten disse
que arcou com despesas legais de
cerca de 1 milhão de libras esterli-
nas, um corte considerável para
uma empresa que tem uma receita
de 15 milhões de libras esterlinas–
aproximadamente a quantia que a
Nestlé gera em questão de horas.
“Foi um grande risco”, disse ele.
“Mas o pequeno é assim – tem mes-
mo de lutar por si.”

A Nespresso está “decepciona -
d a” com o julgamento. “Estamos
agora analisando o julgamento e
definiremos as próximas medidas
o p o r t u n a m e n t e”, disse Daniel
Weston, diretor do departamento
jurídico da Nestlé Nespresso.
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Text Box
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