
Esquentam as guerras do café: novas estratégias querem atrair o consumidor 
consciente de cafeína  
 
Warren Buffet disse certa vez que o cigarro era o produto perfeito. “Custa muito pouco para 
fazer; é vendido por um dólar e vicia.” 
 
O mesmo se pode dizer em boa medida do café. Mesmo uma xícara cara — a Starbucks vende 
seu latte (café expresso com cobertura de vapor cremoso de leite) por cerca de 3,50 dólares, 
dependendo da localização da loja — consiste em pouco mais do que uma xícara de água, um  
pouco de leite, uma colher cheia de grãos de café e 30 segundos de trabalho. A Starbucks 
conseguiu  transformar o desejo de cafeína de seus clientes em um negócio de 6,4 bilhões de 
dólares ao ano, com cerca de 6.000 cafeterias de propriedade da empresa em pleno 
funcionamento e cinco novas unidades inauguradas diariamente, de acordo com informações 
da própria Starbucks. Tudo isso explica por que tantos comerciantes do produto parecem 
determinados a abocanhar parte do market share altamente lucrativo da empresa. 
 
A Dunkin’ Donuts, por sua vez, tentou incrementar seu negócio nos últimos anos introduzindo 
todo tipo de bebida e, de acordo com um artigo recente do Wall Street Journal, a empresa 
procurou introduzir também novas opções de alimentação em seu cardápio, dando ainda um ar 
de cafeteria a algumas de suas lojas. Entre as bebidas oferecidas pela casa constam o café 
Coolatta e, mais recentemente, o Turbo Hot, uma xícara de café com uma dose mínima de 
expresso. As mudanças, acompanhadas  de uma nova campanha publicitária, têm como 
objetivo passar a seguinte mensagem aos consumidores: “Levamos a sério nosso produto, 
mas não nos levamos muito a sério”, observa a porta-voz da empresa, Susanne Norwitz. “Não 
estamos preocupados com móveis bonitos e nem com pontos de wi-fi. Nosso objetivo é gerar 
valores positivos e comodidade para o cliente.” Apesar da discreta alfinetada na Starbucks, 
Norwitz insiste que as mudanças não têm como objetivo seduzir o cliente da cadeia de 
cafeterias de Seattle. “Estamos fazendo o que sempre fizemos”, disse. “Nosso alvo é o cliente 
da Dunkin’ mesmo, simples e avesso a tolices.” 
 
O McDonald’s introduziu também uma nova linha de café de preço mais elevado em uma 
parceria de marca com a companhia de alimentos Newman’s Own. Até a 7-Eleven serve hoje 
cappuccinos e oferece bebidas quentes à base de grãos  gourmet. 
 
Contudo, os especialistas em marketing da Wharton advertem que esforços desse tipo podem 
ser equivocados. Algumas empresas parecem estar de tal forma obcecadas em “roubar” parte 
do negócio da Starbucks, ou em não perder clientes para ela, que muitas podem estar 
abandonando um nicho que já deu provas de sua lucratividade. Na verdade, o sentimento de 
inveja em relação a Starbucks pode estar levando algumas empresas a abandonar aqueles 
clientes que fizeram dela o que são hoje. “Em qualquer mercado maduro, sempre haverá 
clientes sensíveis aos preços, à qualidade e à comodidade”, assinala  Peter Fader, professor de 
Marketing. “Haverá clientes que adoram o serviço, e outros que simplesmente amam a 
experiência de estar ali. É tudo uma questão de os varejistas decidirem quais desses 
segmentos desejam seguir. Todos podem se dar bem se derem a devida atenção ao seu 
segmento.” 
 
Atualmente, o consumidor espera poder provar um café minimamente palatável em boa parte 
das lanchonetes de atendimento rápido. Na Dunkin’ Donuts, por exemplo, de propriedade da 
Dunkin’ Brands, o café e o donut formam uma dupla em que um complementa o outro, tal 
como pão e manteiga. Se a cadeia não vende uma xícara decente de café juntamente com 
suas rosquinhas recheadas — ou, como é muito comum atualmente, acompanhado de muffins 
e bagels — é como se estivesse convidando seu cliente a consumir em outro lugar, observa 
Xavier Dreze, professor de Marketing da Wharton. Se isso acontecer, “é possível que ele não 
volte mais”. 
 
Servido sob medida 
A Starbucks e uma série de empresas menores, como a Peet’s Coffe and Tea, de São 
Francisco, e a Caribou Coffee, de Minneapolis, aguçaram a consciência do consumidor de café, 
elevando o limiar do aceitável, observa Bill Cody, diretor-gerente da Projeto de Varejo Jay H. 



Baker (Jay H. Baker Retailing Initiative), da Wharton. Até quem não está disposto a pagar 
mais de 4 dólares por um café com leite aromatizado deseja algo um pouco melhor do que 
uma mera xícara de cafeteira de café fervido. “De modo geral, as pessoas esperam hoje mais 
do que uma xícara de café fresco apenas; elas o querem saborear na medida exata de suas 
expectativas”, disse. 
 
Além disso, o consumo de café envolve todo um ritual que leva a outras compras, observa Rob 
Price, diretor de operações de marketing da Wawa, cadeia de lojas de conveniência de Wawa, 
Pensilvânia, e professor adjunto da Wharton. “O café costuma ser aquela bebida aglutinadora 
em torno da qual muitas outras coisas são vendidas — o jornal da manhã, um doughnut ou o 
sanduíche matinal.” As pessoas também costumam consumir café de cinco a sete dias por 
semana, geralmente no mesmo lugar. Toda empresa sonha com clientes com esse nível de 
devoção. 
 
Graças à cultura atual do café, é maior o número de pessoas aderindo à cafeína no decorrer do 
dia — e no caso do Wawa, isto significa mais oportunidades de vendas. “O café de boa 
qualidade realmente se democratizou”, ressalta Price. “Alguns de nossos concorrentes na faixa 
de preços mais elevados tendem a alienar sua clientela pelo ambiente e pelo preço, mas é 
perfeitamente possível servir a bebida como um luxo ao alcance de quase todo o mundo.” 
 
Essa observação é sem dúvida alguma uma referência à Starbucks, tal como a observação de 
Norwitz sobre “móveis bonitos e pontos de wi-fi”. Se visitarmos o site da Dunkin’ Donuts, 
depararemos com um discurso “que pretende instigar a revolta contra a tirania dos preços 
altos, esperas longas demais e tamanhos confusos”. A Starbucks, como é de conhecimento de 
quem quer que tenha tentado deslindar o menu de suas lojas, refere-se ao volume das 
bebidas servidas como “alta”, “grande” e “venti” (embora muitos clientes pareçam continuar a 
pedir doses “pequenas”, “médias” e “abundantes”). A Dunkin’ Donuts também faz questão de 
afirmar que “a revolução feita no segmento de café expresso da loja libera os clientes ao 
oferecer-lhes doses reais e autênticas de café expresso a preços razoáveis em um linguajar 
que qualquer um entende”. 
 
Já a Starbucks dá pouca atenção a essa zombaria. Em um e-mail, a porta-voz May Kulthol 
disse que a empresa “orgulha-se de ser considerada a criadora da indústria de cafés especiais, 
em cujo segmento prosperam hoje diversas cafeterias. Contudo, a Starbucks acredita que a 
experiência única e autêntica proporcionada pela empresa, bem como nosso conhecimento e 
paixão pelo café de qualidade, nos distinguem de outros varejistas”. 
 
Fader, porém, bem como diversos colegas da Wharton, não estão convencidos de que a 
Dunkin’ Donuts e outros fornecedores de café estejam em busca do mesmo cliente, tampouco 
que estejam vendendo a mesma coisa que a Starbucks. Em outras palavras, a afirmativa de 
Kulthol sobre “a experiência única e autêntica proporcionada pela Starbucks”, é mais do que 
conversa promocional pura e simples. Juntamente com as bebidas quentes servidas nas lojas, 
a Starbucks quer ser um lugar onde o cliente possa ouvir música de boa qualidade, com sofás 
confortáveis à sua disposição e conexões wireless gratuitas de Internet, observa David 
Reibstein, professor de Marketing. Os preços mais elevados, na verdade, são uma espécie de 
aluguel oculto por tantas coisas aparentemente sem custo algum. 
 
A uma determinada altura do caso Starbucks, que Reibstein discute com seus alunos, ele pede 
aos estudantes que desenhem três imagens que lhes venham à mente quando pensam na 
empresa. A primeira delas, naturalmente, é uma xícara de café. Porém a segunda e a terceira 
quase nunca se referem aos produtos servidos nas lojas, como doces ou jornais. Em vez disso, 
“os alunos sempre desenham alguma coisa relacionada com o mobiliário, com a aparência 
original dos atendentes com seus piercings e tatuagens, ou mesas rodeadas de gente”, disse. 
 
O Dunkin’ Donuts, por sua vez, não é um lugar em que as pessoas costumam passar o tempo. 
A maior parte de suas lojas não tem muito espaço para o cliente sentar e saborear um bolinho 
frito de maçã ou um “pãozinho de café congelado”. Em algumas lojas, há apenas um balcão. 
“Como podem, então, a Starbucks e a Dunkin’ Donuts serem concorrentes?”, indaga Reibstein. 



“É verdade que ambas possuem muitas lojas; também é verdade que vendem café, doces e 
tortas. Mas as duas não são concorrentes de fato.” 
 
Fader concorda e diz que os negócios, por vezes, enfatizam demais a qualidade e o preço; no 
caso dos comerciantes de café, há uma verdadeira obsessão pela autenticidade dos seus 
grãos. Contudo, sua competitividade fundamenta-se com freqüência em outras necessidades 
esquecidas. “Pode ser que as pessoas queiram permanecer na loja 45 segundos apenas”, diz. 
“No entanto, as empresas insistem em instilar qualidade e trabalhar com preços convidativos, 
mesmo que as pessoas estejam em busca de conveniência apenas.” Se um cliente quer apenas 
ser atendido rapidamente, servir-lhe um café com a qualidade Starbucks ao custo de uma 
espera redobrada acrescentará pouco valor à lucratividade da empresa. Pelo contrário, é 
possível que esse valor lhe seja subtraído. 
 
Apesar de toda essa conversa em torno das imitações do café de qualidade, o varejo de café 
da manhã “parece, no mínimo, ter tropeçado em alguns nichos”, acrescenta Fader. A 
Starbucks é dona do segmento de preços premium, enquanto o Dunkin’ Donuts sempre 
enfatizou a conveniência, enquanto outras lojas, como o McDonald’s e lanchonetes de fast-
food sempre privilegiaram o preço. “Será que alguém vai ao McDonald’s em busca de 
qualidade?”, diz Fader em tom de brincadeira. “Quem dá as cartas ali é o preço.” 
 
Wal-Mart x Target 
Outros setores do varejo já demonstraram que essa segmentação de mercado faz sentido. 
“Veja o caso do Wal-Mart e da Target”, diz Fader. “Ambos parecem atuar no mesmo mercado, 
mas as razões que nos levam a fazer compras em ou outro podem ser explicadas com muita 
facilidade.” Embora ambos sejam conhecidos pelos preços módicos com que trabalham, o Wal-
Mart sempre buscou o menor preço, enquanto a Target tenta combinar vestuário da moda e 
acessórios para o lar com preços que exprimam o valor do objeto (e não o seu custo, por 
exemplo) para o consumidor. (Informes recentes veiculados pela imprensa, porém, 
mencionam esforços por parte do Wal-Mart no sentido de testar em algumas lojas a 
comercialização de vestuário de grife e acessórios para o lar de preço mais elevado. O objetivo 
é concorrer no nicho da Target). “Da mesma forma, pode-se ir ao Dunkin’ Donuts de manhã e 
ao Starbucks à tarde. Isso, porém, não deve ser motivo algum de preocupação para o Dunkin’ 
Donuts. Talvez o cliente esteja procurando coisas distintas em diferentes períodos do dia.” 
 
Até mesmo a Starbucks, apesar do sucesso alcançado com o café, enfrenta desafios, inclusive 
a necessidade de continuar crescendo rapidamente sem minar a elegância de suas operações e 
sem alienar sua clientela mais devota. Como empresa de capital aberto, ela tem de crescer 
para atender às expectativas de Wall Street. Todavia, seu caminho, ainda que óbvio, parece 
repleto de riscos. 
 
O acréscimo de um número maior de opções alimentícias ao seu menu, o que a empresa já 
vem fazendo, ameaça enrijecer as operações e reduzir as margens de lucro. “Quando ouvi 
falar que a Starbucks estava adotando essa política, achei que estavam entrando em pânico”, 
diz Dreze. “É assim que se começa a perder aquilo que diferencia você dos demais.” A 
instalação de drive-thrus, algo que a Starbucks também está tentando pôr em prática, pode 
representar igualmente um perigo para a marca. “Se a empresa disser ao cliente: olhe, agora 
você pode pagar pelo café e consumi-lo em casa, estará vendendo a ele simplesmente uma 
xícara de café”, diz Reibstein. “Com relação à xícara de café, não vejo problema algum, mas 
será que o cliente está disposto a pagar um valor bem mais elevado por ela sem desfrutar da 
experiência de tomá-la in loco? 
 
Empresas maduras, ou empresas que se identificam de forma muito marcante com clientes 
especiais, acabam sempre tropeçando em problemas quando tentam se expandir para além de 
sua clientela principal, observa Barbara Kahn, professora de Marketing. Ela cita o caso da 
Talbot’s, uma cadeia de lojas que trabalha com vestuário feminino de estilo sóbrio. A clientela 
da empresa sempre foi de mulheres de mais idade, ressalta Kahn. “A Talbot, porém, queria 
atrair não apenas as mulheres mais velhas, por isso introduziu um estilo mais jovem. Com 
isso, granjeou a antipatia de sua antiga clientela e não foi capaz de penetrar no mercado 
jovem.” 



 
O mesmo tipo de “grude” demográfico prevalece entre as marcas de carros, observa. As 
marcas da General Motors — Buick e Oldsmobile — nunca foram as preferidas dos 
consumidores mais jovens, o que contribuiu de modo especial para que a GM tirasse de linha o 
Oldsmobile anos atrás. Ninguém está dizendo que a Starbucks vai seguir pelo mesmo caminho 
do Oldsmobile. O fato é que a empresa, ao distanciar-se demais da sua fórmula, pode acabar 
perdendo o apelo que tem junto ao profissional urbano, sendo incapaz de atrair novos 
consumidores. 
 
O retorno de Juan Valdez 
Uma vítima oculta das guerras do café atende pelo nome de Juan Valdez, cafeicultor 
colombiano. Talvez o plantador de café mais conhecido do mundo, ele existia apenas em peças 
de publicidade e era o porta-voz fictício da Federação Nacional de Plantadores de Café da 
Colômbia. Esse personagem foi criado pela federação para promover seu café em 
supermercados — o argumento era de que tinha melhor sabor do que outros cafés — 
garantindo-lhe com isso um preço premium no varejo. A Federação chegou mesmo a persuadir 
alguns varejistas a colocar seu logo — um desenho de Juan e sua mula — nas embalagens de 
café. 
 
Dentre as marcas de café comercializadas em supermercado, “a marca da Federação foi uma 
das primeiras a trazer a inscrição Nossa qualidade é superior, observa a professora de 
Marketing Patti Williams. “A personagem de Juan Valdez conferiu pronto reconhecimento da 
marca. A responsável pela criação desse ícone da marca foi uma pequena empresa.” Mas a 
revolução das cafeterias corroeu os ganhos da federação. O marketing da Starbucks e das 
cadeias regionais impuseram a idéia de que o melhor café é oriundo de grãos torrados e 
moídos na hora, e são poucos os supermercados que oferecem isso. “Agora, todo café de 
supermercado é considerado de qualidade inferior”, acrescentou Williams. 
 
Valdez tenta reagir. Ele também se tornou “barista” — um termo italiano que muitas cafeterias 
empregam para se referir ao funcionário encarregado da preparação do café expresso. A 
Federação abriu cafés Juan Valdez em Nova York, Washington e Seattle. A loja de Seattle foi 
inaugurada em 16 de abril e fica próxima de uma cafeteria da Starbucks. Contudo, Juan 
Esteban Orduz, presidente da Federação, disse ao Seattle Times que as cafeterias não têm 
como objetivo destronar a gigante do setor. Seu objetivo é funcionar como um tipo de 
“outdoor”, disse, numa espécie de propaganda do café colombiano de alta qualidade para uma 
nova geração de consumidores de café. 
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