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Até o final do ano, ao menos cinco lojas deverão ser inauguradas na capital, somando-se a 
cerca de outras 20 
 
Se depender das cafeterias especializadas que pipocam em São Paulo todo mês, não será 
necessário ir até a Itália ou a outra parte da Europa para degustar um autêntico e bom café 
especial, seja ele gourmet, superior ou tradicional - denominações que variam dependendo de 
sua composição. Até o final deste ano ao menos cinco cafeterias deverão ser inauguradas na 
capital, somando-se a cerca de outras 20 já existentes. O movimento atende a uma crescente 
demanda por qualidade registrada nos últimos anos . 
 
Parte desse comportamento se deve às investidas de redes internacionais em solo brasileiro, 
caso da americana Starbucks, considerada o Mc"Donalds das cafeterias, e a argentina 
Havanna. De olho nesse mercado, as italianas Lavazza e illycafè, a "Mercedes" das cafeterias, 
também projetam investimentos em São Paulo. As tradicionais e locais Suplicy Cafés Especiais 
e IL Barista também terão novas unidades em breve. 
 
Para o proprietário da Suplicy Cafés Especiais, Marco Suplicy, a movimentação aqui ocorre até 
tardiamente. "Nos Estados Unidos a cada ano o consumo de cafés fora de casa cresce 10% ao 
ano. O paulistano seguirá essa tendência", afirma Marco. "O café é uma paixão brasileira assim 
como o futebol". 
 
Geração. Primo do senador Eduardo Suplicy (PT), Marco é o mais ilustre representante da 
quarta geração da família que lida com o grão. Os antepassados dele produziam e 
comercializavam o café e a idéia de abrir as lojas há 5 anos foi dele. Atualmente a rede detém 
três lojas, nos bairros chiques de Jardins e Itaim Bibi e no shopping center Iguatemi, um dos 
mais luxuosos da cidade. 
 
O empresário estima ter investido R$ 1 milhão no negócio e se prepara para abrir uma nova 
unidade, no Centro. A Suplicy tem produção própria de cafés especiais, um diferencial em 
relação a outros pontos. Além das lojas, ele também presta consultoria para casas como o 
refinado grupo de restaurantes Rubayat.  
 
A IL Barista, de Gelma Franco, deverá inaugurar em breve um ponto dentro da Livraria da Vila, 
nos Jardins. Criada em 2002 como consultoria especializada em cafés, inaugurou há três anos 
sua primeira loja de cafés especiais em São Paulo, na rua Verbo Divino, na Chácara Santo 
Antônio, na zona sul.  
 
As grandes redes internacionais também estão de olho no mercado paulistano. A Starbucks - 
empresa que cresce 20% no mundo e que em 2006 superou R$ 15 bilhões em vendas - 
inaugurou em dezembro deste ano dois pontos no Morumbi Shopping. Rumores dão conta de 
que a filial brasileira deverá abrir oito lojas até final deste ano.  
 
Longe dos boatos, os planos de expansão de outra rede, a argentina Havanna, já estão sendo 
concretizados. No último dia 8 de fevereiro a empresa instalou sua segunda loja no País e - em 
São Paulo - no shopping Jardim Sul.  
A primeira, na Bela Cintra, foi inaugurada ano passado. Além das duas lojas estão instalados 
10 quiosques espalhados por shoppings e aeroportos de Guarulhos e Congonhas e a empresa 
deverá ampliar seus negócios para outros Estados. 
 
Alvo. As italianas Lavazza e illycaffè também querem atender ao neo-crescente paladar dos 
paulistanos. Em anúncio realizado no final do ano passado, o diretor de marketing da Lavazza, 
Giuseppe Lavazza, anunciou que São Paulo era o alvo predileto da rede para implantação de 
uma loja especializada. 
 
 



A também italiana illycaffè, torrefadora com sede em Trieste, uma das entusiastas em difundir 
o conceito de cafés especiais pelo mundo, tem destino certo na capital. Será no ainda inédito 
Shopping Cidade Jardim. Segundo o distribuidor exclusivo para o Brasil da illycaffè, Lauro 
Bastos, a rede está sendo procurada por representantes de shoppings e operadores locais. 
Segundo Bastos, além de São Paulo estão na mira capitais como Curitiba (PR), Rio de Janeiro 
e Brasília, no Distrito Federal. "O projeto de cafeterias é muito recente dentro do grupo, mas 
esse movimento dé muitíssimo positivo para o setor", afirma Bastos.  
 
Até o final deste ano a illycaffè deverá projetar quantas cafeterias abrirá no País. Certo é que o 
design das lojas seguirá os mesmos moldes do adotado na Itália, com equipamentos de última 
geração para manipulação do café, balcões de aço inox e iluminação diferenciada. Tanto 
esmero e predileção pela qualidade têm seu preço. Se os produtos forem importados 
diretamente da Itália deverão ter um custo três vezes superior do que se fossem feitos na 
América Latina.  
 
A empresa mantém um centro de estudos, a Universidade Illy do Café, a Unilly. Ela nasceu da 
parceria da torrefadora italiana illycaffè com o Programa de Estudos dos Negócios do Sistema 
Agroindustrial (Pensa), da Fundação Instituto de Administração (FIA), conveniada à Faculdade 
de Economia e Administração da Universidade São Paulo (FEA/USP). A universidade foi criada 
com a proposta de aperfeiçoar produtores, técnicos e outros profissionais ligados à cadeia 
produtiva. 
 
Novos grãos, máquinas e mão-de-obra 
 
Como não poderia deixar de ser, novas cafeterias também estimulam outros setores do 
mercado de café, desde os grãos, passando pelas máquinas e chegando até o treinamento de 
mão-de-obra especializada. O empresário Rafael Peres Branco, da Café do Centro, afirma que 
em breve a empresa lançará duas opções de cafés especiais, influenciada, principalmente, pelo 
aumento na demanda da degustação da bebida em São Paulo. 
 
Segundo ele, com essa expansão do mercado varejista o consumidor está menos assustado e 
não se orienta mais pelo fator preço, mas sim pela qualidade. "Existe quem não se incomoda 
em pagar R$ 20, R$ 30 ou até R$ 40 pelo quilo do café", afirma. Entre os locais que oferecem 
os produtos do Café do Centro - especializada em torrefação e beneficiamento -, está o 
renomado restaurante D.O.M., do chefe Alex Atala. A meta da empresa é de um crescimento 
de 25% em 2007, segundo Peres Branco. 
 
salto. A melhoria na qualidade do grão também repercutiu entre os importadores e produtores 
de máquinas de extração e de expresso. É o caso da Italian Coffee, marca com 30 anos de 
mercado, sendo 18 deles no Brasil.  
 
 
Segundo o diretor da divisão de máquinas profissionais da empresa, Rodrigo Cordeiro, a base 
instalada de máquinas dobrou de 2003 até hoje, passando de 2.500 para 5.000. Em 2007 a 
meta é ampliar em mais 1.000 máquinas, a maior parte para abastecer o mercado de São 
Paulo. "A qualidade do grão deu um salto significativo e o mesmo café que o europeu toma lá 
fora existe aqui (São Paulo) também", afirma Cordeiro. 
 
Um profissional de destaque nesse contexto é o barista. Ele é que dá o diferencial em uma 
mera xícara de café e a transforma numa experiência de aromas, texturas, sabores e cores. Os 
italianos, mestres em degustar um bom café, difundem o que é conhecido como 4 "M": 
macchina, macinadosatore, miscela e mano dell"operatore, ou seja, máquina, moedor, grão e 
a mão do barista, este último tão importante quanto os outros três. O que era considerado 
uma atividade artesanal agora ganhou os bancos escolares. 
 
Perfil. Só na unidade Francisco Matarazzo do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), na zona oeste de São Paulo, a procura mais do que triplicou nos últimos três anos 
pelo curso de capacitação de baristas.  



Criado em setembro de 2003 com turmas trimestrais de 20 alunos cada, o curso passou a ser 
bimestral ao longo do ano de 2005 e em 2007 será mensal. Segundo a docente do curso, 
Concetta Marcelina, atualmente existe até fila de espera. "Desde 2005, ao menos 70% da 
procura é de pessoas com perfil de empreeendedores ", afirma Concetta. 
 
De setembro de 2003 até dezembro de 2006 foram formados 392 baristas. Se confirmada as 
turmas para o ano de 2007, outros 200 devem sair como experts na arte de tirar um bom café 
e preparar outras bebidas quentes e geladas à base do grão. O curioso é que há vagas para 
quem está formado. Só na semana passada, segundo Marcelina, haviam sete anúncios no 
mural do Senac à espera de resposta dos profissionais do café. Os interessados são 
predominantemente de São Paulo, mas pessoas de Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Bahia entraram em contato, segundo Concetta. 
 
Apesar de ser uma atividade em constante reconhecimento - brasileiros estão tendo destaque 
em concursos internacionais - o barista não é classificado como uma profissão mas sim uma 
função específica dentro da manipulação de alimentos. Por conta disso, o piso salarial vai de 
R$ 580 a R$ 1.200. O curso do Senac, com 46 horas de duração, tem investimento de R$ 530. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo 26 fev. 2007. São Paulo, p. A15. 


