
A STARBUCKS
QUER VIRAR
McDONALD'S
Rede de cafeterias acelera processo de
expansão com cinco novas lojas por dia
Angela Pimenta, de Nova York

P ARA COMEMORAR OS ÚLTIMOS RE-
sultados da Starbucks, a maior
rede de cafeterias do planeta, Ho-
ward Schultz, seu fundador, pre-

sidente do conselho de administração e es-
traiegista-chefe, bem que poderia ter fei-
to um brinde com champanhe. Mas, por
motivos óbvios, o café foi a bebida oficial
do encontro anual de acionistas da empre-
sa, no início de fevereiro, em Seattle, nos
Estados Unidos. "Desde que abrimos o ca-
pital, em 1992, nossas ações se valoriza-
ram 6 400%", disse Schultz na ocasião.
"Durante esse tempo, um investimento de
10 000 dólares em ações se transformou

em 650 000 dólares." No mesmo período,
o índice Standard&Poors, que cobre as
principais ações americanas, subiu 211%.
Só no último ano, a Starbucks, um dos
maiores xodós dos analistas de Wall Street,
viu seu faturamento subir 20%. batendo a
marca de 6.4 bilhões de dólares, quase o
triplo do valor registrado em 2000.

O ótimo desempenho vem estimulando
a ambição dos executivos da rede. Eles já
determinaram que. nos próximos anos, a
Starbucks se transformará na marca de va-
rejo alimentício mais reconhecida do pla-
neta, superando o McDonalcd's. Tal desíg-
nio pode ser encarado como delírio mega-

lomaníaco. Ou pode ser visto como o que
realmente é: uma estratégia baseada nas
necessidades de mercado da companhia.
Para continuar a crescer com o mesmo gás.
a Starbucks não tem outra saída a não ser
a multiplicação dos pontos-de-venda mun-
do afora. Entre 2000 e 2005, a quantidade
de lojas cresceu de 3 500 para 11 000, en-
quanto o número de países onde a empre-
sa está presente passou de 17 para 37. O
ritmo atual de expansão é de cinco novos
estabelecimentos inaugurados por dia.

Atualmente, a Starbucks possui 3 000
pontos-de-venda fora dos Estados Uni-
dos, espalhados pela Ásia, Europa e Amé-
rica Latina — o equivalente a quase 30%
do total de estabelecimentos. A expansão
mundial deve continuar em ritmo acele-
rado. "Nossa meta é ter pelo menos
15 000 lojas fora da América do Norte",
afirmou a EXAME Martin Coles, diretor
da operação internacional da Starbucks,
sem especificar um prazo para a rede atin-
gir esse objetivo. Seus próximos alvos in-
cluem mercados estratégicos em países
emergentes, como o Brasil e a Rússia.
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Em 2005, foi aberta a primeira Starbucks
em Moscou. Quanto ao Brasil, a empre-
sa resiste a anunciar uma data para entrar
no país, "Faremos isso num prazo entre
12 e 18 meses", afirma Coles. Apesar dis-
so, há evidências fortes de que a rede de-
ve chegar aqui bem antes. Os controla-
dores brasileiros da rede de restaurantes
Outback serão os sócios da Star-
bucks no projeto, que prevê a
abertura de uma loja no Rio de
Janeiro até abril. "O Brasil é um
mercado indispensável para a
Starbucks". diz o analista Craig
Bibb. do banco de investimentos
WR Hambrecht. 'Trata-se de um
país com grandes cidades e mui-
ta gente com muito poder aqui-
sitivo, tipicamente o ambiente
em que a Starbucks se dá bem:'

A expansão internacional da
rede tem superado as expectati-
vas mais otimistas dos analistas
de Wall Street. A evolução na
China acontece num ritmo verti-
ginoso. A Starbucks inaugurou a

primeira loja em 1999 em Pequim e hoje
tem mais de 400 filiais chinesas, uma de-
las junto à Muralha da China. O cresci-
mento por lá vem acompanhado de alguns
sobressaltos. Em janeiro, por exemplo, a
Starbucks ganhou um processo contra a
empresa chinesa Xingbake, que tinha co-
piado seu logotipo em 38 lojas em Xan-

Schultz: faturamento anual
de 6,4 bilhões de dólares

gai. A Xingbake foi conde-
nada a pagar 62 000 dólares
à Starbucks.

Por trás da expansão da
Starbucks está o próprio Ho-
ward Schultz. Desde que dei-
xou o posto de presidente, em
2000, ele se converteu no
principal arquiteto da marcha
global da empresa. Aliás, o
triunfo da Starbucks se con-
funde com o do próprio
Schultz, um judeu nova-ior-
quino de origem humilde. Fi-
lho de um motorista de cami-
nhão, Schultz cresceu num

conjunto habitacional para famílias de bai-
xa renda no bairro do Brooklyn. Só con-
seguiu chegar à faculdade e se formar em
comunicações graças a uma bolsa de estu-
dos que ganhou como jogador de futebol
americano. Sua história com a Starbucks
se iniciou em 1982, quando começou a tra-
balhar para a empresa, então um negócio

familiar em Seattle, chefian-
do o marketing e o varejo. Um
ano depois, numa visita a Mi-
lão, ele sorvia seu primeiro
expresso. Num estalo, resol-
veu importar a bebida e o cli-
ma dos cafés italianos para a
Costa Oeste americana.

Em 1987, Schultz conven-
ceu seus patrões a lhe vender
o negócio, então com 17 fi-
liais, por 3,8 milhões de dó-
lares. Nascia o conceito Star-
bucks, algo que não pode ser
definido como autêntico fast
food. "Para seus consumido-
res, o grande apelo da Star-
bucks é ser uma espécie de1
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Protesto anti-McDonald's: Starbucks
pode ser o próximo alvo dos radicais

oásis fora de casa", diz David Reibstein,
professor de marketing da escola de ad-
ministração Wharton, uma das mais re-
nomadas dos Estados Unidos. "Ofere-
cendo um café com sabor diferenciado,
acesso a internet, poltronas confortáveis
e um ambiente aconchegante, a marca
criou um espaço único no varejo."

Numa época em que o mundo dos ne-
gócios vive obcecado por corte de cus-
tos, Schultz insiste em continuar a pro-
ver seus empregados com um generoso
pacote de benefícios, incluindo planos
de saúde e opções de compra de ações.
Além da fama de bom patrão, ele tenta
agradar aos ambientalistas. Cada guar-
danapo, copo ou saquinho de papel de
suas lojas é feito de papel reciclado. A
empresa também desenvolve programas
de apoio a pequenos plantadores de ca-
fé na América Latina, Ásia e África.

Em sua jornada global, o sucesso da
Starbucks também implica uma dose
crescente de risco. "À medida que se
torna uma marca mundial, a Starbucks
passa a ser visada por grupos ativistas
antiglobalização e pelo sentimento an-
tiamericano em geral", diz Suresh Ko-
tha, professor de administração da Uni-
versidade de Washington. A longo pra-
zo, outra questão crucial é a sucessão
de Howard Schultz. hoje com 52 anos.
"Mesmo afastado do dia-a-dia, ele con-
tinua sendo o capitão", diz Kotha. "A
Starbucks tem executivos competentes,
mas ninguém com a capacidade de li-
derança de seu fundador." Para sucedê-
lo dentro de alguns anos, a Starbucks
terá de encontrar alguém com o mesmo
carisma e toque de Midas. •
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