
(O Wake, bebida a base
de café) é um produto
de enorme potencial e
que tem apresentado
ótimos resultados.
Estamos falando de 50
milhões de brasileiros
interessados em entrar
nesse segmento”

Planejamos aumentar
o faturamento anual
do grupo (...) o
Brasil será uma
prioridade através
de oportunidades
existentes em São Paulo
e arredores, bem
como no Nordeste”

BernardoWolfson
Presidente da Melitta do Brasil

StephanBentz
Sócio-presidente da Melitta

“

A crescente demanda pelo café
no Nordeste em função da
melhoria da renda da
população justifica o foco da
Melitta na região. Essa é a
avaliação de Flávio Torres
Urdan, especialista em
orientação para o mercado da
Faculdade de Engenharia e
Arquitetura da Universidade de
São Paulo (FEA-USP). “O PIB
regional do Nordeste
apresentou melhoria
significativa. Em parte, isso
está relacionado ao Bolsa
Família. Com o benefício, o
consumo e a demanda
regionais aumentaram”, avalia.

Somado a isso, o ainda
baixo consumo regional
potencializa as oportunidades
de mercado na região. Nos
últimos cinco anos, o consumo
de café no Nordeste cresceu
entre 20% e 25%, ante 5% do
mercado nacional. Para Urdan,
no entanto, há uma barreira a
ser vencida para as grandes
empresas que querem ganhar
musculatura. "Há algumas
marcas nacionais, mas o café é
caracterizado por uma
indústria fragmentada, com
fortes torrefadores locais.
Romper essa barreira é sempre
difícil, mas é claro que existem
oportunidades para isso”,
acrescenta Urdan.

“
O Nordeste é a menina dos olhos
da Melitta para a expansão dos ne-
gócios nos próximos anos. Depois
de triplicar o faturamento no país
naúltimadécada, acompanhia ale-
mã de cafés pretende aumentar a
penetração de seus produtos com
linhas de distribuição reforçadas a
partirdo centro delogística instala-
do em Maceió (AL). Até a criação
de um blend regional para atender
o gosto nordestino faz parte dos
projetos de médio e longo prazo.

Em nível nacional, onde a Me-
litta obtém 20% das receitas glo-
bais a partir da liderança nos seg-
mentos de café a vácuo e filtros de
papel, o ingresso no segmento
das cápsulas de dose única e a di-
fusão do Wake (bebida pronta a
base de café) para outras praças
além apenas da região Sul, onde o
produto está presente hoje, com-
pletam o projeto de crescimento
para o próximo triênio.

Sócio-presidente da compa-
nhia de gestão familiar, Stephan
Bentz avalia que os filtros de papel
que foram responsáveis pelo nasci-
mentodaMelittaháquaseumsécu-
lo somado aos cafés torradose moí-
dos devem sustentar abase de cres-
cimento, apesar das novas oportu-
nidades de mercado que estão pau-
tadas na diversificação nos modos
de preparo. Afinal, enquanto os
principais mercados (Europa e Es-
tados Unidos) apresentam estabili-
dade de volume, mas queda no fa-
turamento (os preços do café cota-
do na bolsa de Nova York caem há
18 meses, com 35% de recuo no úl-

timos 12), o Brasil, que reflete uma
queda de preço na casa de 10%, se-
gue em crescente demanda.

Segundo dados da Nielsen, a
empresa detém 62% de participa-
ção no segmento de filtros e outros
8,8% em cafés, com crescimento
de 7% e 14%, respectivamente, no
ano passado. De 2010 a 2012, a ex-
pansão para ambos os segmentos
foi de 25%. Números que ajudaram
asuperaruma quedade faturamen-
to global da companhia no ano pas-
sado, que foi de ¤ 1,3 bilhão, 4% a
menos em relação ao ano de 2011.
Nesteano, o faturamento daunida-
de brasileira deve alcançar R$ 902
milhões, alta de 11%.

“Planejamos aumentar o fatura-
mento anual do grupo, nos próxi-
mos três anos, para R$ 4,5 bilhões
(¤ 1,5 bilhão, em valores atuais)”,
diz Bentz. Para isso, ele acrescenta
que “o Brasil será uma prioridade
através de oportunidades existen-
tes em São Paulo e arredores, bem
como no Nordeste”.

Para Bernardo Wolfson, presi-
dente da Melitta do Brasil, ampliar
a base de fornecedores e parceiros
no Nordeste é fundamental para
conquistar o desejado mercado.
“Nossa centro de distribuição em
Maceió já está preparado para as
operações crescentes nos próxi-
mos dois anos”, explica. Além da
marca-mãe, o portfólio do grupo
no Brasil também traz a marca de
café Bom Jesus, os filtros Brigitta e
Jovita, e a bebida Wake, que depois
deRio Grandedo SuleSantaCatari-
na, neste ano chegou ao Paraná. “É
um produto de enorme potencial e
que tem apresentado ótimos resul-
tados. Estamos falando de 50 mi-
lhões de brasileiros interessados
em conhecer esse segmento”.

Daniel Carmona
dcarmona@brasileconomico.com.br
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Divulgação

Melitta mira expansão no
Nordeste e em ‘novos cafés’

Nordeste: renda
e demanda
crescentes

R$902mi
Éaprevisãodefaturamento
daMelittanomercado
brasileiroem2013.Opaís
respondepor20%da
receitaglobaldacompanhia.

4%
Foiaquedanofaturamento
globaldaMelittanoano
passado.NoBrasil,empresa
cresceu25%nosúltimos
doisanosemfunçãoda
elevadademanda.

StephanBentz,daterceirageraçãodafamília,presideogrupohoje

Companhia alemã reforça importância do crescimento da demanda no Brasil em um cenário internacional estável
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 out. 2013, Empresas, p. 12.


	BRAECO1-01__04-10-13
	BRAECO1-02__04-10-13
	BRAECO1-03__04-10-13
	BRAECO1-04__04-10-13
	BRAECO1-05__04-10-13
	BRAECO1-06__04-10-13
	BRAECO1-07__04-10-13
	BRAECO1-08__04-10-13
	BRAECO1-09__04-10-13
	BRAECO1-10__04-10-13
	BRAECO1-11__04-10-13
	BRAECO1-12__04-10-13
	BRAECO1-13__04-10-13
	BRAECO1-14__04-10-13
	BRAECO1-15__04-10-13
	BRAECO1-16__04-10-13
	BRAECO1-17__04-10-13
	BRAECO1-18__04-10-13
	BRAECO1-19__04-10-13
	BRAECO1-20__04-10-13
	BRAECO1-21__04-10-13
	BRAECO1-22__04-10-13
	BRAECO1-23__04-10-13
	BRAECO1-24__04-10-13
	BRAECO1-25__04-10-13
	BRAECO1-26__04-10-13
	BRAECO1-27__04-10-13
	BRAECO1-28__04-10-13
	BRESPE1-1__04-10-13
	BRESPE1-2__04-10-13
	BRESPE1-3__04-10-13
	BRESPE1-4__04-10-13



