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Responsável por 20% do faturamento global do Grupo Melitta, perdendo apenas para a 
Alemanha (45%), o Brasil receberá boa parte dos maiores investimentos da companhia nos 
próximos anos. A estratégia inclui mais de R$ 300 milhões destinados à propaganda, ações 
junto aos consumidores e pesquisas de mercado até 2016. Os planos foram revelados no 
último dia 3, pelo presidente da Melitta no Brasil, Bernardo Wolfson, em evento na capital 
paulista. "Estamos otimistas com o futuro do Brasil. Acreditamos que eventos como a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas podem ser catalisadores de crescimento da economia do país", 
declarou o executivo. 
 
Segundo Wolfson, o objetivo dos novos projetos é levar o faturamento da companhia no Brasil 
a R$ 1,2 bilhão nos próximos quatro anos, um aumento de 48% sobre o valor de 2012 (R$ 
902 milhões). Para 2013, o crescimento está estimado em 11% com relação ao último ano. No 
período, mais de R$ 70 milhões foram destinados à publicidade de todos os produtos da 
empresa, representada pela Fischer&Friends e pela W3haus. 
 
Os investimentos ainda incluem as fábricas de Avaré (SP), Bom Jesus e Guaíba, ambas no Rio 
Grande do Sul, e renovação do escritório em São Paulo. No total, o valor destinado a ativos 
chegará aos R$ 14 milhões em 2013. Até 2016, a Melitta do Brasil terá direcionado cerca de Rs 
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50 milhões para a ampliação da capacidade produtiva e modernização da infraestrutura em TI. 
 
NORDESTE 
 
Além de expandir os negócios no Sul do Brasil, onde se localizam duas de suas fábricas, e na 
capital paulista, a Melitta está de olho no Nordeste do país. Entre as primeiras iniciativas, 
colocadas em prática nos últimos dois anos, está a expansão dos centros de distribuição. 
Agora, a empresa planeja o lançamento de um café específico para o paladar nordestino. 
"Estamos realizando muitas pesquisas e só levaremos este produto ao mercado quando ele 
estiver 100% aprovado pelo consumidor. Entendemos que este público tem hábitos diários e 
culturais diferenciados e estar cada vez mais próximo dele faz parte de nossa estratégia", 
afirmou Wolfson. O novo produto ainda não tem data de lançamento. "Pode ser próximo ao fim 
de 2014 ou ainda mais para frente. Tudo depende do resultado final." 
 
MILLENNIALS 
 
Os jovens de 15 a 30 anos também estão entre as prioridades da companhia. Público-alvo do 
Melitta Wake, lançado em 2012 e atualmente comercializado no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná, a chamada geração millennial representa cerca de 50 milhões de 
consumidores em potencial para a companhia. 
 
A bebida láctea pronta para beber está disponível em três sabores, tendo como base o café: 
Toffee, Mocca e Chocoberry. "Esse é um produto que apresenta enormes possibilidades de 
crescimento. Ainda temos praticamente todo o Brasil para explorar. Como diferencial, diria que 
é uma bebida que, apesar de destinada aos jovens, acompanha a evolução do consumidor: a 
preocupação com o consumo de derivados do leite* vem das mães, ainda na infância; o hábito 
é levado para a adolescência, quando entra em cena o café, que acompanhara esse jovem 
durante a faculdade, a entrada no mercado de trabalho e, futuramente, na mesa em família. É 
um ciclo que se fecha, por isso apostamos bastante no Wake. Não temos data para o 
lançamento em outras regiões do país, mas o plano é levá-lo a todos os cantos", destacou o 
presidente da Melitta no Brasil. 
 
NO MUNDO 
 
Empresa 100% familiar, com dez sedes espalhadas pelo mundo, a Melitta atua em três 
diferentes áreas de negócio: café e preparação de café (Coffee Enjoyment), filmes para uso 
doméstico (Freshkeeping Products) e produtos de limpeza doméstica. No Brasil, apenas os 
produtos do primeiro setor são comercializados. As outras duas linhas são operadas somente 
na Europa, que responde por 70% do faturamento global da companhia. 
 
Segundo Stephan Bentz, sócio-presidente do Grupo Melitta, quase 50% da receita mundial no 
último ano foram gerados pelos produtos de café. Por conta da volatilidade dos preços da 
matéria-prima, a receita consolidada não evolui naturalmente para cima, mas em ondas. 
 
Além de Europa e Brasil, a empresa tem como mercado--chave atualmente os Estados Unidos. 
As regiões primordiais, é claro, levam em consideração os hábitos em relação ao consumo de 
café. "Considerando o potencial de mercado da América do Norte, que responde por apenas 
8% da nossa receita, não podemos dizer que estamos satisfeitos com o volume de negócios. A 
fortíssima concorrência e os altos custos com marketing nos impediram de estabelecer uma 
posição lucrativa e sustentável até agora no país. Queremos começar a melhorar a situação, 
passo a passo", declarou o executivo. 
 
Influenciado por fatores externos, o desempenho da Melitta na Europa e no mercado norte-
americano atrelou-se ao desenvolvimento de novos métodos de preparação de café, entre eles 
a popularização de sachês e cápsulas, nos quais a companhia tem investido. Segundo Bentz, 
houve perdas em algumas áreas nos últimos anos, mas boa parte da queda foi compensada 
pelo resultado positivo da divisão de café do Brasil. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 7 out. 2013, p. 29. 
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