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Marta Márquez i Núria Montserrat, amb el
pot de cafè autoescalfable 

Fabio Marchi 

Un projecte de cafè autoescalfable, premi d'Internacionalització per
emprenedors de la URV
Consisteix en la inserció del cafè de preparació ràpida en el mercat brasiler

Brasil és el païs productor i exportador de cafè per excel·lència, però el consum al
seu interior no es proporcional a aquest fet. Un grup d'estudiants d'Administració i
Direcció d'Empreses (ADE) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han guanyat el
premi d'Internacionalització per emprenedors amb un projecte anomenat 'Shake and
Go', amb la intenció d'augmentar el consúm de cafè en aquest país sudamericà. La
idea sorgeix d'una recerca realitzatda per sis estudiants que han volgut centrar-se en
les necessitats comercials del país carioca i buscar un forat en un mercat creixent
com és el brasiler. El premi està organitzat per la Càtedra d'Emprenedoria i Creació
d'Empreses i han participat més d'una vintena de grups de les diverses classes de
tercer curs d'ADE de la URV.

El concurs ha consistit en que tots els alumnes de tercer d'ADE
realitzessin un projecte empresarial per a comercialitzar en els
mercats de Brasil, Rússia, India i la Xina, un grup d'estats cada
cop més importants en l'economia mundial pel seu potencial de
millora, per la seva gran població i per l'extens territori que
posseeixen. El grup format per la Marta Márquez, la Núria
Montserrat, la Ingrid Solé, l'Ana Guerrero, l'Eloísa Gómez i la
Temis Lastra, ha guanyat el guardó amb un projecte que es
basa en un mecanisme per escalfar els líquids de forma ràpida
i fàcil.

La idea és vendre cafè en una llauna en diversos punts de
venda, ja sigui en supermercats com en màquines de 'vending'. El mecanisme d'escalfament
del cafè no és una invenció d'aquest grup de futures emprenedores, sinó que, com les mateixes
estudiants expliquen "és una idea que va estar patentada per la NASA durant molts anys, un
mecanisme que permet escalfar el líquid dins d'una llauna al sacsejar-la". "La NASA ja no té
aquesta patent i el mecanisme es pot utilitzar per a ús comercial" ha explicat l'estudiant Núria
Montserrat. Tant és així, que aquest invent ja està a la venda a Espanya, amb l'empresa 'Fast
drinks', que comercialitza el '2Go', una llauna autoescalfable de cafè i chocolata desfeta.

El sistema d'escalfament del cafè és senzill i ràpid. Es tracta d'una llauna de 200 mil·lilitres, amb
20 mil·lilitres de cafè, aigua i sals càlciques. El consumidor ha de treure el precinte del recipient,
donar la volta a la llauna i sacsejar-la durant uns instants. Posteriorment, aquesta es pot obrir i
el cafè ja estarà llest.

El mèrit de les estudiants ha estat el fet de buscar un projecte viable per a dur a terme dins d'un
mercat com el de Brasil, la sisena economia mundial i la major potència econòmica de l'Amèrica
llatina, amb una població d'uns 200 milions d'habitants, que no deixarà de crèixer gràcies a que
serà la seu del proper mundial de futbol de 2014 i dels Jocs Olímpics de 2016. A més a més,
Brasil ha aconseguit mantenir-se estable en l'àmbit econòmic, en plena crisi.

"La principal idea és augmentar el consum de cafè a Brasil, que en produeix i n'exporta molt,
però se'n queda poc i de baixa qualitat", ha assegurat l'estudiant Marta Márquez. "Als Brasilers
els hi agrada prendre el cafè fora de casa, per què generalment no tenen prou temps per fer-ho
a les seves llars", ha continuat Márquez. Així doncs, les premiades han expressat la seva
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voluntat de "mantenir el cafè de qualitat a Brasil i vendre'l per a un consum ràpid".
Primer any que s'atorgan aquests premis

És el primer any que s'atorgan aquests premis, idea que ha sorgit de la professora de
Màrqueting Internacional de la URV, Eleni Papaoikonomou, amb la voluntat que la Càtedra
d'Emprenedoria reconegués el treball dels alumnes d'ADE de la universitat reusenca. El director
de la Càtedra d'Emprenedoria i Creació d'Empreses, Pere Segarra Roca, ha explicat que "el
més important no és el premi, sinó que els projectes que han fet els estudiants, que són molt
bons i podrien ser rendibles si es tiressin endavant".

Segarra ha valorat positivament la iniciativa de realitzar aquest concurs i ha expressat que
"S'han proposat idees molt pràctiques, amb uns estudiants molt motivats amb l'emprenedoria i
l'externalització". El professor també ha animat als estudiants a llençar aquestes idees al mercat
i ha mostrat la seva disposició per atendre els alumnes que vulguin per ajudar-los a posar els
projectes en marxa.

En aquest acte s'ha reconegut l'esforç de quatre grups d'alumnes més, que han ideat coses
com una aplicació per a mòbils intel·ligents per a la gestió de reserves en empreses de serveis,
així com una eina per a poder pagar amb l'impremta dactilar, entre d'altres. L'entrega de
guardons ha format part de la jornada d'Internacionalització per a emprenedors que s'ha
realitzat aquest dilluns al Campus Bellissens de Reus.
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