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A torrefadora Café do Centro, tradicio-
nal fornecedora de cafés especiais para es-
tabelecimentos sofisticados, decidiu expan-
dir os negócios e abrir sua própria rede de
cafeterias - só que no Japão. A busca por
consumidores do outro lado do mundo foi
uma questão de lealdade com o mercado
conquistado no País. "Abrir pontos-de-venda
aqui seria concorrer com nossos próprios
clientes, porque já atendemos a muitas ca-
feterias e restaurantes. No Brasil, nosso ne-
gócio é fornecer, industrializar e distribuir
cafés superiores", diz Rodrigo Branco Peres,
sócio-diretor da empresa.

A primeira cafeteria da marca foi aberta
em frente ao Palácio Imperial, no centro de
Tóquio, no final de 2006. A segunda loja foi
inaugurada em julho do ano passado, no
bairro nobre de Aoyama, próxima à embai-
xada brasileira e à sede da ONU, com inves-
timentos de R$ l milhão. A expectativa é de
que cada ponto renda cerca de R$ 1,3 milhão
por ano. O resultado é melhor do que se es-
perava, corn faturamento 30% superior ao
projetado e freqüência de mais de mil pesso-
as por dia nas duas lojas.

Estratégias inusitadas de mercado já são
tradição no Café do Centro. Fundada em 1916,
no centro da cidade de São Paulo, a torrefado-
ra se preocupava com a qualidade do produ-
to vendido no País, numa época em que os
melhores grãos eram exportados. Em 1995, a
marca foi comprada pelo Grupo Branco Peres,
que expandiu a venda dos cafés gourmet para
restaurantes, hotéis, bares e cafeterias,

O café gourmet exige dedicação especial
na produção. O segredo para o alto nível,



explica Peres, é ter bons fornecedores que
garantam a qualidade do grão, uma indústria
bem estruturada para elaborar os blends e
equipamentos de primeira para fazer as tor-
ras de forma homogênea.

"Nosso país sempre foi conhecido como
produtor de commodities, mas a verdade é
que o Brasil está para o café como a Franca
está para o vinho. Temos a maior diversidade
de grãos, climas, tipos de solo e variedades
do mundo", diz. Pensando nisso, a empresa
lançou uma linha de cafés especiais de ori-
gem, com as peculiaridades das seis regiões
produtoras do Brasil: Mogiana Paulista, Para-
ná, Bahia, Cerrado Mineiro, Espírito Santo e
Sul de Minas.

O sucesso da linha levou a marca para a
Europa, e foi então que começou o projeto
de cafeterias. Os sócios foram procurados por
um grupo de investidores japoneses que vie-
ram ao Brasil em 1999 e escolheram o Café do
Centro para levar ao seu país. Entre a primei-
ra visita e a inauguração da loja em Tóquio,
foram cinco anos de negociações. 'Achamos
até que não daria certo, porque os japoneses
demoram muito para tomar decisões, é tudo
programado meticulosamente, não só nas
negociações, mas nos processos, produtos,
tudo", diz Peres. A inauguração da segunda
unidade foi mais fácil: um ano e meio de de-
bates e 30 dias para a execução do projeto.

Os negócios na Ásia são administrados
pelos investidores japoneses, já acostuma-
dos a um mercado com diferenças marcantes
em relação ao Brasil. Para alugar um imóvel,
por exemplo, mais importante do que a ofer-
ta é provar que o projeto é de longo prazo.
"Como o Café do Centro não existia no Ja-
pão, foi muito difícil começar, conseguir um
ponto sem pagar um absurdo, e Tóquio é
a cidade mais cara do mundo. Eles têm um
problema sério de espaço, e os pontos co-
merciais são muito disputados", diz Peres.

Outro desafio foi aprender a lidar com os
hábitos do consumidor. No Japão, se o clien-
te não especificar que deseja um espresso
regular, o cafezinho é servido com um cubo
de gelo. Mas o objetivo do Café do Centro
é manter-se fiel à linha vendida no Brasil. A
empresa desenvolveu uma linha gourmei de
cafés gelados, torrados de forma especial
mas os demais produtos são idênticos aos

oferecidos no Brasil. Além do menu tradicio-
nal, as cafeterias também oferecem produtos
típicos brasileiros, como pão de queijo, pas-
tel, bolinho de bacalhau, caipirinha, e sucos
de maracujá e manga.

Conceito japonês

No ambiente, se ouve música brasileira,
os colaboradores já moraram no Brasil e falam
português. A cafeteria não é feita para brasi-
leiros, mas lembra o Brasil no conceito dos
japoneses. 'A cafeteria não é verde e amarela,
ela é de um marrom avermelhado, que, para
eles, representa solo fértil. Quando pensa em
Brasil, o japonês lembra de abundância, fertili-
dade, riqueza natural, que são coisas que eles
não têm lá", diz. A marca investe em sua histó-
ria de 90 anos, com fotos da primeira colheita,
do primeiro café produzido.

Segundo Peres, lidar com o público japo-
nês beneficia os processos de gestão de toda
a empresa. Os consumidores de lá são mais
detalhistas, querem saber a procedência dos
produtos. "Se você tem seis tipos de café, ele
quer saber qual é o melhor para se tomar de
manhã, no almoço e no jantar", conta. Por
outro lado, os clientes gostam de produtos
estrangeiros e se dispõem a pagar o preço da
qualidade, explica Peres.

Conquistar a confiança do consumidor,
no entanto, não é tarefa das mais fáceis. Ape-
sar do sucesso acima do esperado, é difícil
convencer um japonês a mudar de cafeteria.
'Aqui a gente tem essa cultura de fazer para
ontem - constrói, fatura e passa para alguém
ou fecha, -ia, não, a curva é mais estável e
demora mais para atingir o pico."

A meta do Café do Centro é atingir cem
unidades na Ásia em dez anos. Segundo Pe-
res, o sucesso das duas primeiras unidades é
um bom auspício. O Japão é o termômetro
do mercado asiático, e, para dar certo nos
demais países do continente que mais cresce
no mundo, um produto precisa passar pelo
crivo do consumidor japonês.
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