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Populares em mercados desenvolvidos, 
como Estados Unidos e Europa, as má-

quinas de café abastecidas com cápsulas 
e sachês começam a ampliar a presença 
nos lares do nosso País. Segundo pesqui-
sa realizada pela Mintel, o interesse dos 
consumidores brasileiros cresce com ba-
se na praticidade e qualidade oferecida 
pelo produto. Com faturamento próximo 
de R$ 74 milhões em 2011 (equivalente a 
um aumento de 47% em comparação a 
2010), o segmento, contudo, ainda é um 
nicho dentro do mercado nacional de ca-
fé, que, ao todo, movimenta quantia pró-
xima de R$ 7 bilhões, por ano, no varejo. 

O principal entrave para o avanço das 
máquinas rumo a um público maior ainda 
são os preços, tanto das cafeteiras quanto 
das monodoses de café. No estudo da Min-
tel, apenas 2% dos consumidores afirmam 
que aceitariam pagar mais por uma máqui-
na de café de qualidade com cápsulas. Mas, 
aos poucos, essa barreira começa a ceder. 
Líder do segmento, no ano passado, a Nestlé 
diminuiu em 20% o preço de suas cápsulas 
para Nespresso. E os produtos relacionados 
à sua máquina de entrada para a categoria, 
a Dolce Gusto, já representam mais de 15% 
do faturamento da unidade de café da em-
presa de origem suíça no País. 

Na semana passada, outra marca ex-
pressiva no mercado de cafés, a Philips, 
anunciou a expansão da oferta das má-
quinas de café que desenvolve em par-
ceria com a Pilão no Brasil. Com o preço 
de R$ 299, a Pilão Senseo Viva Café tam-
bém requer cápsulas para o preparo, mas 
aposta em reproduzir a versão coada da 
bebida — as máquinas da Nestlé tiram o 
chamado café expresso. Segundo Ricar-
do Souza, diretor de marketing da D. E. 
Master Blenders 1753, multinacional de-
tentora do Café Pilão, a opção se baseia 
na noção de que a maioria dos brasilei-
ros prefere o café coado, mas nem sempre 
tem tempo de prepará-lo à moda antiga. 

“Nosso foco é no público A e B, casais 
jovens ou solteiros que, pelo estilo de vida 
corrido, têm essa necessidade de conveni-
ência” afirma. A princípio, os sachês che-
gam aos PDVs com 12 opções de sabores.

Comunicação
Com o slogan “Sinta-se Senseo”, a cam-

panha é uma criação da JWT, que assu-
miu a conta do anunciante em agosto. No 
filme de 30 segundos, o casal Fernanda 
Lima e Rodrigo Hilbert protagoniza uma 
típica cena caseira, na qual ele prepara 
um café para a esposa, que pergunta se 
ele realmente a ama. “Além de serem um 
casal na vida real, eles passam essa vibe 
de intimidade natural”, diz Ricardo John, 
CCO da Thompson. 
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Um novo status 
para o cafezinho
Segmento de máquinas cresce em ritmo acelerado no 
Brasil, mas ainda precisa superar a barreira do preço

Por isabella lessa ilessa@grupomm.com.br
Ao lado do marido Rodrigo Hilbert, Fernanda Lima estrela campanha da JWT para Pilão Senseo
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1585, p. 31, 11 nov. 2013.
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