
Queremos dobrar
as vendas já no Natal.
A partir de hoje teremos
uma campanha 360˚
e passamos a ter
um portfólio à altura
do mercado, com
a chegada da linha
nova ‘Viva Café’”
RicardoSouza
Diretor de marketing

“

Com faturamento no Brasil
de R$ 1,2 bilhão em 2012, a D.E
Master Blenders 1753 tem
ainda em seu portfólio outras
marcas, como o Café Caboclo,
segunda em volume de vendas
e faturamento, e a Café do
Ponto, que tem hoje 90 lojas
espalhadas pelo país.

Segundo diretor de
marketing da D.E Master
Blenders 1753 no Brasil,
Ricardo Souza, a expansão da
Casa Pilão é também um dos
objetivos da companhia.

“Queremos replicar o
sucesso da Café do Ponto
para a Casa Pilão. Queremos
chegar a nove unidades até o
final do ano. O foco inicial
será São Paulo capital e o
ABC paulista. Depois vamos
para o Rio”, diz.

As máquinas de café são aposta da
D.E Master Blenders 1753, detento-
ra da marca Pilão, para o Brasil. A
marca explorada será a Pilão Sen-
seo, já muito conhecida na Euro-
pa, com mais de 20 milhões de má-
quinas vendidas.

Oobjetivo daempresa éaprovei-
tar a marca Pilão, tradicional no
mercado brasileiro, para que os
atuais consumidores do pó de café
vendido no varejo adiram também
aos novos produtos.

No ano passado, o Brasil repre-
sentou 21% do faturamento mun-
dial da empresa norueguesa, de
cerca de € 4,6 bilhões, sendo o
principal mercado da companhia
em volume de vendas.

Segundo o diretor de marke-
ting da empresa no Brasil, Ricardo
Souza, apesar de já comercializar
máquinas no país desde 2011, o
ano de 2013 pode ser considerado
o lançamento oficial da Pilão Sen-
seo no Brasil. A nova linha chega
ao país em seis modelos.“Quere-
mos dobrar as vendas já no Natal.
A partir de hoje teremos uma cam-
panha 360˚ e passamos a ter um
portfólio à altura do mercado, com
a chegada da linha ‘Viva Café’,
com sistema monodose”, diz ele.
Para incrementar ainda mais as
vendas das máquinas, a Pilão Sen-
seo está colocando também no
mercado mais cinco sabores de sa-
chês para as máquinas,os Aromati-
zados(Baunilha e Avelã) e osRegio-
nais (Cerrado Mineiro e Mogiana),
além do descafeinado. Com isso, a
marca passa a oferecer dez opções.

“O segredo da monodoseé a va-
riedade, por isso os novos sabores.
A estratégia da Pilão é que o consu-

midor possa ter diferentes expe-
riências. O sistema oferece o café
coado, opreferido por97% dos bra-
sileiros”, explica Souza.

Segundo ele, o Brasil é o segun-
do maior mercado de café coado
do mundo, só perdendo para os Es-
tados Unidos, sendo o primeiro pa-
ra a companhia, que não atua nos
EUA. “Esperamos o momento cer-
to para apostar nas máquinas por
aqui. Agora já temos estabilidade e
uma estratégia definida. O cresci-
mento da classe C ajudou nessa de-
cisão”, ressalta o executivo.

Sem falar em números, Souza
diz aindaque este é o maior investi-
mento da Pilão Senseo no Brasil.
“Trouxemos as máquinas para o
Brasil e a Philips também investiu
para fabricar a nossa máquina tra-
dicional aqui e distribuí-la. Os sa-
chês também são produzidos aqui.
Houve ainda forte investimento
em pesquisa com os consumidores
e agora em marketing. Viremos
com uma promoção agressiva no
Natal”, explica.

O executivo concorda, no en-
tanto, que o preço das máquinas

pode ser uma barreira na hora da
decisão de compra do consumi-
dor. “Um dos obstáculos que que-
remos superar é o custo de aquisi-
ção do sistema que, apesar do bra-
sileiro gostar de pagar parcelado,
ainda é alto. O cliente que com-

prar, vai receber R$ 150 em cafés,
metade do valor investido, depen-
dendo do modelo escolhido. O cus-
to do sachê também é bem compe-
titivo: R$ 0,60. A marca Pilão vai
nos ajudar muito nessas vendas”,
acredita. Os equipamentos par-
tem de R$ 299 e podem chegar a
R$ 699, dependendo dos acessó-
rios escolhidos.

O principal player do mercado
e um dos impulsionadores das má-
quinas de café em cápsulas, a Nes-
presso, da Nestlé, reduziu os pre-
ços de alguns de seus modelos, que
podemser encontrados em e-com-
merce de varejistas como Casas Ba-
hia, Shoptime e Magazine Luiza,
por pouco mais de R$ 300. No en-
tanto, as cápsulas têm valor mais
elevado — partem de R$ 1,80 a R$
2. No site da Nespresso, os clientes
que comprarem determinados mo-
delos ganham R$ 100 em crédito
para trocarem por cápsulas. A pro-
moção vai até 05/01 de 2014.

Ao que tudo indica, a disputa
pela máquina de café que irá no sa-
co do Papai Noel estará mais acirra-
da neste ano.
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Dona do café Pilão diversifica
portfólio de máquinas e sabores

Casa Pilão
começa
expansão por SP

21%
ParticipaçãodoBrasilno
faturamento mundialdada
D.EMasterBlanders 1753,
decercade €4,6 bilhões,
sendo oprincipalmercado
emvolumede vendas.

83 litros
Consumopercapitadecafé
nopaís, registradode
nov/2011aout/2012,um
crescimentode2,10%em
relaçãoaoperíodoanterior.

SegundoSouza,alémdanova linhademáquinas,PilãoSenseodiversificasaboresdesachêsparaoferecerexperiênciasaoconsumidor

Norueguesa planeja dobrar as vendas no Natal, mas faixa de preço e promoção são semelhantes às da Nespresso

18 Brasil Econômico Segunda-feira, 11 de novembro, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 nov. 2013, Empresas, p. 18.
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