
AdaptaAdaptaçção Culturalão Cultural

ÁÁustriaustria

Estratégia de Extensão



AnAnáálise Macro Ambientallise Macro Ambiental
ÁÁrea 83.870 Km2 distriburea 83.870 Km2 distribuíídos por nove (9) estadosdos por nove (9) estados
PopulaPopulaççãoão 8,192,880 habitantes8,192,880 habitantes

1515--64 anos: 67.8% (masculina:2,790,673; 64 anos: 67.8% (masculina:2,790,673; 
feminina:2,756,612) feminina:2,756,612) –– 5.547.285 habitantes5.547.285 habitantes

Escolaridade >=15 anos 98% da populaEscolaridade >=15 anos 98% da populaçção ão 
(lê/escreve)(lê/escreve)
Viena (capital) 1.637.000 habitantesViena (capital) 1.637.000 habitantes

Potencial Mercado (15Potencial Mercado (15--64 anos) => 1.109.886 habitantes64 anos) => 1.109.886 habitantes
Potencial Consumo (8,1 Potencial Consumo (8,1 KgKg. PC) => 8.990.076 . PC) => 8.990.076 KgsKgs

ÍÍndice Crescimento 0,11%ndice Crescimento 0,11%
LocalizaLocalizaçção estratão estratéégica, na encruzilhada da Europa gica, na encruzilhada da Europa 
centralcentral



SituaSituaçção Econão Econóómica Geralmica Geral
Um estudo da Um estudo da MercerMercer sobre a qualidade de vida sobre a qualidade de vida 
colocou Viena, entre 250 cidades do mundo, em 4colocou Viena, entre 250 cidades do mundo, em 4ºº
Taxa crescimento Taxa crescimento –– 1,8%, 20051,8%, 2005
Taxa InflaTaxa Inflaçção ão –– 2,3%2,3%
Taxa de desemprego de 5,2%Taxa de desemprego de 5,2%
5,9% da popula5,9% da populaçção abaixo da linha de pobrezaão abaixo da linha de pobreza
Forte poder de compraForte poder de compra
Grande afluxo de investidores face ao acesso do Grande afluxo de investidores face ao acesso do 
Pais ao mercado da EUPais ao mercado da EU
Bons meios de transporte, auto estradas  e Bons meios de transporte, auto estradas  e 
aeroportosaeroportos



Factores Culturais e SociaisFactores Culturais e Sociais
Masculinidade acentuada, 79Masculinidade acentuada, 79

Nas culturas masculinas o homem Nas culturas masculinas o homem ““dominadomina”” fora do lar e as mulheres fora do lar e as mulheres 
no lar. Que tambno lar. Que tambéém pode gerar uma populam pode gerar uma populaçção feminina mais ão feminina mais 
competitiva e assertiva, no entanto menos que a populacompetitiva e assertiva, no entanto menos que a populaçção ão 
masculinamasculina

Distancia ao poder, 11Distancia ao poder, 11
Muito baixa, contrariamente aos paMuito baixa, contrariamente aos paííses predominantemente ses predominantemente 
catcatóólicos. Este valor indica uma grande igualdade entre classes licos. Este valor indica uma grande igualdade entre classes 
sociais, incluindo governo, organizasociais, incluindo governo, organizaçções e atões e atéé famfamíílias. Esta lias. Esta 
orientaorientaçção reforão reforçça a interaca a interacçção cooperativa atravão cooperativa atravéés dos ns dos nííveis de veis de 
poder e cria um maior ambiente de estabilidade cultural poder e cria um maior ambiente de estabilidade cultural 

Grande Aversão Grande Aversão àà Incerteza, 70Incerteza, 70
Regras, Disciplina e regulamentos são para ser cumpridosRegras, Disciplina e regulamentos são para ser cumpridos

Individualismo, 55Individualismo, 55
Alto grau de individualismoAlto grau de individualismo

Culto do CafCulto do Caféé (espa(espaçço) como local de convo) como local de convííviovio
CafCaféé, bebida, essencialmente como acompanhamento (, bebida, essencialmente como acompanhamento (capuccinocapuccino……))
Culto das artes, em especial a mCulto das artes, em especial a múúsica clsica cláássicassica

Espresso Ristretto Caffè Macchiato Cappuccino Caffè Corretto



Factores Politico Legais e AnFactores Politico Legais e Anáálise lise 
MercadoMercado

RepRepúública Parlamentar.blica Parlamentar.
ImportaImportaçção total de cafão total de caféé verde diminuiu 13,5% em relaverde diminuiu 13,5% em relaçção a ão a 
20042004
Em 2005 a importaEm 2005 a importaçção de cafão de caféé verde não descafeinado verde não descafeinado 
situousituou--se em 48.434 se em 48.434 tonton ou 807.231 sacas (60 ou 807.231 sacas (60 kgskgs). ). 
DecrDecrééscimo de 15,2% em relascimo de 15,2% em relaçção a 2004ão a 2004
Brasil liderava com cerca de 300.000 sacas (principalmente Brasil liderava com cerca de 300.000 sacas (principalmente 
robustas)robustas)
Actualmente lidera o Vietname com cerca de 230.000 sacas Actualmente lidera o Vietname com cerca de 230.000 sacas 
(ar(aráábicas) seguido do Brasil com cerca de 200.000bicas) seguido do Brasil com cerca de 200.000
Aumento de 19,2% na importaAumento de 19,2% na importaçção de verde descafeinado o ão de verde descafeinado o 
que representou cerca de 3.634 toneladas ou 60.575 sacasque representou cerca de 3.634 toneladas ou 60.575 sacas
Consumo Consumo perper capita de 8,1 capita de 8,1 KgKg



AnAnáálise da Concorrêncialise da Concorrência
Marcas conhecidas presentes:Marcas conhecidas presentes:
Maioritariamente o mercado                                      Maioritariamente o mercado                                      
éé dominado por distribuidores, que utilizam marcas prdominado por distribuidores, que utilizam marcas próópriasprias

http://http://www.coffeeandflavor.atwww.coffeeandflavor.at/p_artikelgruppe.asp?id=23/p_artikelgruppe.asp?id=23
http://http://www.jacobs.atwww.jacobs.at/jacobs3/page?PagecRef=1/jacobs3/page?PagecRef=1
http://shop.hornig.at/cms/cms.php?pageId=10http://shop.hornig.at/cms/cms.php?pageId=10

PrePreçço do expressoo do expresso ++--2,50 2,50 €€
PrePreçço venda para o revendedoro venda para o revendedor 28,00 28,00 €€

250 500 1000
ARABIA CAFÉ 28,50 €
CAFFÈ DEL MORO 28,50 €
ARABIA CAFÉ Wiener Melange 29,90 €
Meseta Pura Arabica 23,50 €
Meseta Oro Bar 19,90 €
Edelmokka 4,99 €
Spezial 3,99 €
Espresso Créme 5,49 €
Bremer 3,79 €
Espresso 4,49 €

Illy Illy Espresso 7,20 €
Segafredo Buono 17,90 €
Lavazza Espresso Perfetto 14,99 €

Coffee 
Flavor

Hornig

Embalagem (gr)Marca Tipo

http://www.coffeeandflavor.at/p_artikelgruppe.asp?id=23
http://www.jacobs.at/jacobs3/page?PagecRef=1
http://shop.hornig.at/cms/cms.php?pageId=10


DiagnDiagnóóstico Situastico Situaçção Actualão Actual

Pontos FortesPontos Fortes
Qualidade do produtoQualidade do produto
ServiServiçço de Qualidade, o de Qualidade, 
assistência aos assistência aos 
equipamentosequipamentos
Versatilidade do Versatilidade do 
Produto (diferentes Produto (diferentes 
moinhos para moinhos para 
diferentes fins)diferentes fins)
Aspecto sensual e Aspecto sensual e 
sensorial da marcasensorial da marca
Marketing olfactivoMarketing olfactivo

Pontos FracosPontos Fracos
PrePreçço elevadoo elevado
Marca PortuguesaMarca Portuguesa
Marca desconhecidaMarca desconhecida
Pouca divulgaPouca divulgaçção do ão do 
ExpressoExpresso
Aversão do povo Aversão do povo àà
novidadenovidade

http://www.ipam.pt/index.php?lang=0


Segmento Alvo e ProdutoSegmento Alvo e Produto

Canal Canal HorecaHoreca
Aposta nos principais Aposta nos principais 
hothotééis e restaurantes is e restaurantes 
com especial com especial 
incidência nos cafincidência nos cafééss
Especial incidência em Especial incidência em 
Viena, com uma Viena, com uma 
populapopulaçção de cerca de ão de cerca de 
1.600.000, 1.600.000, SalzburgoSalzburgo
com cerca de 600.000 com cerca de 600.000 
e não esquecendo os e não esquecendo os 
desportos de desportos de invernoinverno
associados.associados.
Forte ligaForte ligaçção ão àà cultura cultura 

StarStar CoffeeCoffee
Produto de excelente Produto de excelente 
qualidade constituqualidade constituíído do 
pelas mais finas pelas mais finas 
araráábicas bicas 
seleccionadas dos seleccionadas dos 
melhores lotes que se melhores lotes que se 
produzem produzem 

http://www.ipam.pt/index.php?lang=0


ComunicaComunicaççãoão
Sempre ligada Sempre ligada àà cultura e com o slogan viscultura e com o slogan visíível: vel: 

““STAR COFFEE, UM CULTO DE CAFSTAR COFFEE, UM CULTO DE CAFÉ”É”
ChCháávenas da SPAL com a imagem de venas da SPAL com a imagem de MozartMozart, num , num 
design design úúnico, colecnico, colecçção ão ““Grandes CompositoresGrandes Compositores””

Parceria com a SPAL para a sua internacionalizaParceria com a SPAL para a sua internacionalizaçção ão 
usando os nossos canais, em todos os pontos de venda usando os nossos canais, em todos os pontos de venda 
publicidade e no distribuidor, com a disponibilizapublicidade e no distribuidor, com a disponibilizaçção de ão de 
1.000 cinzeiros e 4.000 ch1.000 cinzeiros e 4.000 cháávenas por anovenas por ano









ComunicaComunicaççãoão
MopiesMopies com:com:

Vitorino Almeida Vitorino Almeida –– MozartMozart
Fernando Pessoa Fernando Pessoa –– ElfriedeElfriede JelinekJelinek (escritora austr(escritora austrííaca aca -- prêmioprêmio
Nobel em 2004) Nobel em 2004) 
Dulce Pontes Dulce Pontes –– ChristinaChristina StStüürmerrmer

MopiesMopies em uso da Torriem uso da Torriéé mas com a marca mas com a marca StarStar CoffeeCoffee
Marketing OlfactivoMarketing Olfactivo

Nas revistas, paragens de autocarros e estaNas revistas, paragens de autocarros e estaçções de caminhos de ões de caminhos de 
ferroferro

Concertos sempre realizados aos fins de semana nos cafConcertos sempre realizados aos fins de semana nos caféés s 
escolhidos para o efeito onde estarescolhidos para o efeito onde estaráá sempre presente a sempre presente a 
imagem do imagem do StarStar CoffeeCoffee
ExposiExposiçções de arte, Portuguesa/ões de arte, Portuguesa/AustriacaAustriaca



ComunicaComunicaççãoão
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.tourist-net.co.at/coffee/europe1.htm



Viabilidade Financeira Viabilidade Financeira –– 11ºº AnoAno
DespesasDespesas 2.269.106,89 2.269.106,89 €€
Custo produCusto produççãoão 3.236.427,58 3.236.427,58 €€
Quota anualQuota anual 3%3% 269.702269.702
Valor Venda Valor Venda netnet AustriaAustria 21,00 21,00 €€
Rentabilidade da operaRentabilidade da operaççãoão 158.213,79 158.213,79 €€

Habitantes Viena 1.637.000 Pessoal 2
Potencial Mercado (15-64)-67,8% 1.109.886 Despesa mensal 10.000,00 €
Consumo per capita (kgs) 8,1 Pessoal, 12 meses 240.000,00 €
Potencial Mercado (Kgs) 8.990.077 Artistas 2
Quota a atingir no 1º ano 3% Actuações em 12 meses 8
Quantidade anual (Kgs) 269.702 Custo por actuação 70.000,00 €
Preço net Austria Kg 21,00 € Custo com artistas 1.120.000,00 €
Valor anual facturação 5.663.748,26 € Preço transporte (Kg) 3,00 €
Estimativa custo produto (kg) 12,00 € Custo total do transporte 809.106,89 €
Estimativa custo total produto 3.236.427,58 € Custos publicidade, cartazes 100.000,00 €

Total de despesas 1º ano 2.269.106,89 €

158.213,79 €Rentabilidade operação 1º ano

FACTURAÇÃO - 1º Ano CUSTOS - 1º Ano



Viabilidade Financeira Viabilidade Financeira –– 22ºº AnoAno

Habitantes Viena 1.637.000 Artistas 2
Potencial Mercado (15-64)-67,8% 1.109.886 Actuações em 12 meses 8
Consumo per capita (kgs) 8,1 Custo por actuação 50.000,00 €
Potencial Mercado (Kgs) 8.990.077 Custo com artistas 800.000,00 €
Quota a atingir no 2º ano 5% Preço transporte (Kg) 3,00 €
Quantidade anual (Kgs) 449.504 Custo total do transporte 1.348.511,49 €
Preço net Austria Kg 22,00 € Custos publicidade, cartazes 100.000,00 €
Valor anual facturação 9.889.084,26 € Total de despesas 1º ano 2.248.511,49 €
Estimativa custo produto (kg) 12,00 €
Estimativa custo total produto 5.394.045,96 €

Rentabilidade operação 2º ano 2.246.526,81 €

FACTURAÇÃO - 2º Ano CUSTOS - 2º Ano

DespesasDespesas 2.248.511,49 2.248.511,49 €€
Custo produCusto produççãoão 5.394.045,96 5.394.045,96 €€
Quota anualQuota anual 5%5% 449.504449.504
Valor Venda Valor Venda netnet AustriaAustria 22,00 22,00 €€
Rentabilidade da operaRentabilidade da operaççãoão 2.246.526,81 2.246.526,81 €€



Viabilidade Financeira Viabilidade Financeira –– 33ºº AnoAno

Habitantes Viena 1.637.000 Artistas 1
Potencial Mercado (15-64)-67,8% 1.109.886 Actuações em 12 meses 8
Consumo per capita (kgs) 8,1 Custo por actuação 50.000,00 €
Potencial Mercado (Kgs) 8.990.077 Custo com artistas 400.000,00 €
Quota a atingir no 3º ano 7% Preço transporte (Kg) 3,00 €
Quantidade anual (Kgs) 629.305 Custo total do transporte 1.887.916,09 €
Preço net Austria Kg 22,00 € Custos publicidade, cartazes 100.000,00 €
Valor anual facturação 13.844.717,96 € Total de despesas 1º ano 2.387.916,09 €
Estimativa custo produto (kg) 12,00 €
Estimativa custo total produto 7.551.664,34 €

Rentabilidade operação 3º ano 3.905.137,53 €

FACTURAÇÃO - 3º Ano CUSTOS - 3º Ano

DespesasDespesas 2.387.916,09 2.387.916,09 €€
Custo produCusto produççãoão 7.551.664,34 7.551.664,34 €€
Quota anualQuota anual 7%7% 629.305629.305
Valor Venda Valor Venda netnet AustriaAustria 22,00 22,00 €€
Rentabilidade da operaRentabilidade da operaççãoão 3.905.137,53 3.905.137,53 €€



DistribuiDistribuiççãoão
Escolhemos alguEscolhemos alguéém jm jáá conhecedor do mercado conhecedor do mercado 
mas que não estmas que não estáá neste segmento:neste segmento:

http://http://shop.hornig.atshop.hornig.at//cmscms/cms.php?pageId=10/cms.php?pageId=10
Um funcionUm funcionáário comercial durante 12 mesesrio comercial durante 12 meses

Para acompanhar e zelar pelo cumprimento do plano de Para acompanhar e zelar pelo cumprimento do plano de 
marketing, assim como pela formamarketing, assim como pela formaççãoão
Formar equipa de acordo com a dimensão do Pais e Formar equipa de acordo com a dimensão do Pais e 
objectivos propostosobjectivos propostos

Um funcionUm funcionáário trio téécnico durante 12 mesescnico durante 12 meses
Para formar tPara formar téécnicos das mcnicos das mááquinas e moinhos, serquinas e moinhos, seráá
responsresponsáável pela reparavel pela reparaçção e afinaão e afinaçção, serão colocados ão, serão colocados 
2 moinhos por m2 moinhos por mááquina com afinaquina com afinaçção para expresso e ão para expresso e 
para cafpara caféé normalnormal
Formar 2 tFormar 2 téécnicoscnicos

http://shop.hornig.at/cms/cms.php?pageId=10


DistribuiDistribuiçção ão -- ViabilidadeViabilidade
Técnicos 2 Quantidade 269.702
Ordenado+despesas 2.000,00 € Valor Venda 28,00 €
Comerciais 2 Facturação 7.551.664,34 €
Ordenado+despesas+comissões 3.500,00 € Custo produto 5.663.748,26 €
Armazenamento+Desp.Adm. 2,00 €
Quantidade 269.702
Valor Anual Custos 682.404,60 €

CUSTOS FACTURAÇÃO

Rentabilidade operação 1º ano 1.205.511,49 €

Técnicos 2 Quantidade 449.504
Ordenado+despesas 2.500,00 € Valor Venda 28,00 €
Comerciais 2 Facturação 12.586.107,24 €
Ordenado+despesas+comissões 4.000,00 € Custo produto 9.889.084,26 €
Armazenamento+Desp.Adm. 2,00 €
Quantidade 449.504
Valor Anual Custos 1.068.007,66 €

CUSTOS FACTURAÇÃO

Rentabilidade operação 2º ano 1.629.015,32 €

Técnicos 2 Quantidade 629.305
Ordenado+despesas 2.750,00 € Valor Venda 30,00 €
Comerciais 2 Facturação 18.879.160,86 €
Ordenado+despesas+comissões 4.500,00 € Custo produto 13.844.717,96 €
Armazenamento+Desp.Adm. 2,00 €
Quantidade 629.305
Valor Anual Custos 1.447.110,72 €

CUSTOS FACTURAÇÃO

Rentabilidade operação 3º ano 3.587.332,17 €



““STAR COFFEESTAR COFFEE, , 
UM CULTO DE CAFUM CULTO DE CAFÉÉ””

?QUESTÕES??QUESTÕES?


	Adaptação Cultural
	Análise Macro Ambiental
	Situação Económica Geral
	Factores Culturais e Sociais
	Factores Politico Legais e Análise Mercado
	Análise da Concorrência
	Diagnóstico Situação Actual
	Segmento Alvo e Produto
	Comunicação
	Comunicação
	    Comunicação
	Viabilidade Financeira – 1º Ano
	Viabilidade Financeira – 2º Ano
	Viabilidade Financeira – 3º Ano
	Distribuição
	Distribuição - Viabilidade
	?QUESTÕES?

