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Após 20 anos, Dunkin’Donuts sai do Brasil e master franqueados fundam nova rede. Quando 
chegou ao Brasil em 1983, a marca norte-americana Dunkin’Donuts não só atraiu o 
consumidor que conhecia o produto em viagens ao exterior ou graças a personagens da TV, 
como uniu curiosos em filas quilométricas por um bolinho calórico. Parece provinciano, mas 
mesmo na metrópole paulistana ainda acontece - o evento foi repetido na chegada do Burger 
King e, em seguida, da Starbucks.  
 
"Mas só a força da marca, que atrai no princípio, não assegura a permanência da clientela", 
afirma Oscar Curi, sócio da MB Franquias, então responsável pela Dunkin’Donuts no Brasil.  
 
Foram 22 anos de sucesso do bolinho americano, até que os sócios brasileiros perceberam a 
necessidade de adaptar a franquia ao gosto brasileiro para garantir a permanência no mercado 
- o que não era aprovado pela controladora. "O máximo que conseguimos foi a introdução do 
donuts com recheio de doce de leite. Queríamos ampliar a oferta de salgados, mas não 
tínhamos a permissão da matriz", lembra o executivo.  
 
A solução encontrada foi romper o contrato de master-franquia e criar outra rede, a Café 
Donuts. "Demos início em 2006 a uma nova franquia, oferecendo aos franqueados 
Dunkin’Donuts a possibilidade de conversão, com maior oferta de itens de cafeteria e enfoque 
na bebida", diz.  
 
O destrato foi tão amigável que os sócios brasileiros conseguiram autorização da 
Dunkin’Donuts para continuar a produção com a mesma receita. A fábrica, que leva o nome de 
Melhor Bocado, foi criada para atender à demanda da rede de franqueados no Brasil. Nos 
Estados Unidos, cada loja era responsável por sua própria fabricação.  
 
Mas os sócios brasileiros vislumbraram a possibilidade de potencializar esse negócio, 
abastecendo a nova rede bem como fazendo distribuição para outros canais, como lojas de 
conveniência e redes de supermercados, começando pela bandeira Pão de Açúcar. Além do 
donuts, produz muffins e cookies com receitas americanas (família donuts).  
 
A distribuição foi possível com a técnica de congelamento desenvolvida pela empresa no Brasil, 
que ficou de herança para toda a rede Dunkin’Donuts.  
 
Foco no café  
 
A principal estratégia foi transformar o café no produto chefe da casa, além de ampliar a oferta 
de bebidas entre sucos, refrigerantes e sodas importadas. "As bebidas são as formatadoras de 
receita, representam 50% do faturamento de vendas", afirma o executivo. A família donuts 
continua sendo um atrativo, mas complementar, representando 30% da receita.  
 
A oferta do produto donut também aumentou: a Melhor Bocado manteve a fabricação do 
exclusivo donuts de doce de leite, os tradicionais de chocolate e baunilha, e complementou a 
linha com morango, framboesa, maçã, banana e goiaba. "Outra vantagem foi a redução da 
taxa de royalties, de 10% com uma marca internacional para 6%", destaca Curi.  
 
Ele não se arrepende da guinada na companhia, mesmo que o número de franquias tenha 
caído de 170 para 20. "Os franqueados que fizeram a conversão não se arrependeram. O 
faturamento desses pontos aumentou em até 40% com a mudança", diz.  
 
O executivo acredita no crescimento em longo prazo da rede brasileira. "Hoje temos um 
formato de cafeteria com itens variados, e não aquele tão segmentado como é hábito do 
americano", pondera. "Mesmo na escolha dos itens, vemos a diferença no perfil do 
consumidor. Enquanto a preferência do americano são os rings (em formato de anel, sem 
cobertura mas com recheio), o brasileiro é atraído pelo bolinho recheado."  



A atenção ao gosto do freguês já é lição aprendida no mercado de food service hoje. A própria 
Starbucks, que preza a padronização de suas unidades no mundo todo, já ingressou no 
mercado brasileiro com adaptações - a principal foi a formatação de um blend exclusivo para 
se aproximar do cafezinho brasileiro.  
 
A iniciativa pode ser atribuída à experiência dos sócios brasileiros, o casal Maria Luisa e Peter 
Rodenbeck, que trouxeram a rede australiana Outback Steakhouse para o País. Também foi 
pelas mãos de Peter a entrada da rede McDonald’s, que conta com itens exclusivos como a 
água de coco e a torta de banana.  
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