
A tática do Fran’s Café, 
fundado em Bauru (inte-
rior paulista) no começo 
da década de 70, também é 
apostar no Norte e Nordeste. 
Mas, ao mesmo tempo, abriu 
em fevereiro uma loja mais 
estilosa, em Moema (bairro 

Em meados do ano passado, 
quando a consultoria Interbrand 
divulgou o ranking das 100 mar-
cas mais valiosas do mundo, a 
Starbucks estava lá, empinando 
um crescimento de 17% no seu 
valor, que subia para US$ 3,6 
bilhões. A empresa, que nasceu 
há três décadas vendendo café 
em carrinhos, destacou-se ao 
lado de companhias inovado-
ras, como Google e Apple. Mas 
qual o segredo da cafeteria de 
Seattle para continuar subindo 
posições ano a ano?

Talvez essa seja uma longa 
história. Uma parte dela está 
narrada no recém-lançado livro 
A Febre Starbucks, da editora 
Matrix, que conta a saga do 
persistente Howard Schultz. 
Ele comprou a Starbucks de 
seus fundadores e reinventou 
o jeito de tomar café. Montou 
lojas charmosas, aconchegantes, 
e convenceu o freguês de que 
aquele lugar era uma extensão 
de sua casa: um ambiente para 
relaxar, trabalhar, conversar e, 
claro, beber um bom café.

Como um rastilho de pól-
vora, a Starbucks tornou-se 
a maior rede de cafeterias do 
mundo, com mais de 15 mil 
lojas, ações negociadas em 
bolsa e faturamento superior a 
US$ 7 bilhões. O que se nota é 
que o cafezinho já não é mais 

A guerra do café
Redes de cafeterias se armam para enfrentar a chegada de novos competidores
Chris Martinez

Fran’s Café investe em tecnologia e conforto
de classe média alta da capital 
paulista), com pé direito duplo 
e área externa com mesinhas 
espalhadas por um pequeno 
jardim. Também investiu alto 
em tecnologia, colocando à 
disposição do cliente o sistema 
Wi-Fi, que permite acesso à 

internet sem fio, tal como faz 
a Starbucks. Telas de plasma 
e um lounge dão ares moder-
nos, assim como a comanda 
eletrônica.

“Passamos por uma refor-
mulação e apostamos em mais 
conforto. Decidimos levar a 
livraria para dentro do Fran’s”, 
afirma José Henrique Ribeiro, 
diretor da rede de cafeterias. 
Em parceria com a conterrâ-
nea livraria Empório Cultural, 
a rede abriu uma unidade que 
disponibiliza 300 títulos aos 
clientes. Outra parceria im-
portante é com a catarinense 
Nugalli, que produz chocola-
tes. Eles agora são vendidos 
com exclusividade nas 120 
lojas do grupo — a maior parte 
delas franquia, cujo investi-
mento oscila de R$ 100 mil a 
R$ 300 mil. Já uma franquia do 
Café do Ponto oscila entre R$ 
115 mil e R$ 250 mil.Loja de Moema: parceria com a livraria Empório Cultural

do McCafé até o final do ano, a 
Starbucks pegou. Mas, até recen-
temente, ainda pairavam dúvidas 
se uma rede genuinamente nor-
te-americana, acostumada a ven-
der cafés em copos de papelão, 
emplacaria seu conceito no País 
— onde a velha e boa xicarazinha 
de porcelana é praticamente 
indispensável.

“O brasileiro aprendeu a ex-
plorar os drinques saborosos que 
podem ser feitos com café; há até 
mesmo um infantil, que mistura 
café com brigadeiro”, afirma 
Rodrigo Cavalcanti, gerente de 
franquias da rede Café do Ponto, 
controlada pela gigante norte-
americana Sara Lee. 

“Além disso, o Brasil é um 
país com cultura de café, e es-
tamos crescendo porque temos 
um conceito, que não é norte-
americano, mas que prima por 
oferecer uma série de conforto 
aos nossos clientes”, emenda 
Carolina Maesa, gerente de mar-
keting da Starbucks.

As nove lojas brasileiras da 
rede já ocupam a quinta posi-
ção em número de transações 
diárias do grupo e a primeira 
quando posta ao lado de outros 
países da América Latina. No 
ano passado, atenderam mais 
de 1 milhão de clientes.

Modernização
No rastro da Starbucks, que 

mantém em sigilo os planos de 

expansão, Fran’s Café, Café do 
Ponto, McCafé, Nespresso e 
V.Café se repaginaram ou sim-
plesmente abriram as portas 
oferecendo algo novo ao consu-
midor. O veterano Café do Ponto 
apostou em lojas temáticas ou, 
em alguns casos, temporárias 
— como as unidades abertas, 
por exemplo, apenas durante 
um evento. 

No ano passado, a rede, que 
tem 70 unidades, abriu uma loja 
no Espaço Unibanco, em São 
Paulo, acreditando na máxima 
de que café combina com cine-
ma. A idéia do grupo contempla 
ainda zarpar para além do eixo 
Rio–São Paulo. Neste contexto, 
os quentes Norte e Nordeste 
estão na mira. “Não tem mais 
essa de que o café nessa região 
não é consumido. Conseguimos 

Cavalcanti, do Café do Ponto: misturas especiais até para crianças
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um pretinho básico, para beber 
apressadamente no balcão. 

Houve uma série de mudanças
no setor em vários países. No 
Brasil, maior produtor e segun-
do maior consumidor de café 
do mundo (atrás apenas dos 
Estados Unidos), não tem sido 
diferente. Nos últimos dois anos, 
desde que a Starbucks fincou 
sua bandeira aqui, a competição 
entre as cafeterias — que já 

reunia redes tradicionais e vinha 
se encorpando com a difusão dos 
cafés gourmets e o modismo dos 
baristas (especialistas em grãos) 
— acirrou-se ainda mais. 

O movimento se dá não apenas 
por conta da rede norte-america-

na. “A vida mudou e os hábitos de 
consumo também. A verdade é 
que as pessoas estão ficando mais 
tempo fora de casa e, com isso, 
consumindo nas ruas, o que inclui 
tomar um bom café”, diz Mauro 
Multedo, vice-presidente da rede 
McDonald’s no Brasil. 

Copo versus xícara
Em um ritmo de abertura 

ainda tímido no Brasil, se com-

parado ao tamanho da rede 
de  fast-food — 550 lanchone-
tes e apenas 49 McCafés —, o 
McDonald’s tem se apresentado, 
lá fora, como um ferrenho con-
corrente. Recentemente, a rede 
estremeceu os alicerces da Star-

bucks ao anunciar que passaria 
a vender café em suas mais de 
14 mil lojas nos Estados Unidos. 
A concorrência, que passou a 
brotar de todos os lados, fez com 
que Howard Schultz destituísse 
o principal executivo, Jim Do-
nald, em janeiro, e reassumisse 
o leme da empresa.

Aqui, em contrapartida, onde 
o McDonald’s também avança 
e planeja abrir mais dez lojas 

abrir, com sucesso, uma loja 
no interior de Pernambuco”, 
acrescenta. Em um ano, foram 
inauguradas 18 unidades.

A Nestlé optou por um ca-
minho extremamente chique 
para entrar no ramo. A sua 
Nespresso, inaugurada há pou-
co mais de um ano no Brasil, 
funciona como uma butique. O 
sachê que embala o produto é 
uma cápsula de alumínio pare-
cida com um copinho, e cada 
blend tem uma cor diferente. 
O diferencial é que o produto 
só pode ser usado na máquina 
da Nestlé. A operação tem dado 
certo: as butiques de café nasce-
ram na Suíça em 1986 e, no ano 
passado, as 100 lojas faturaram 
mais de US$ 1 bilhão. No Brasil, 
duas novas lojas devem se so-
mar à atual, segundo o diretor 
da Nespresso para a América 
Latina, Martin Pereyra. 

Mas será que há espaço e 
consumidor para tanta cafete-
ria no Brasil? Pelas projeções 
Associação Brasileira da In-
dústria do Café (Abic), sim: 
o consumo interno continua 
crescendo rapidamente. Entre 
novembro de 2006 e outubro 
de 2007 foram 17,1 milhões 
de sacas, expansão de 4,74%. 
Já o consumo per capita foi 
de 4,42 quilos de café torrado, 
o que dá 74 litros para cada 
brasileiro por ano, 3,5% a mais 
que o período anterior. 

Starbucks na rua Amauri, em SP: rede oferece uma série de facilidades aos clientes 

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1299, 10 mar. 2008. Negócios, p. 42.


