
O charme do café-da-manhã 
Viviane Faver  
 
Fazer a primeira refeição do dia na rua está virando moda. Restaurantes, cafeterias e padarias 
chiques passaram a apostar no café-da-manhã e têm tido bom retorno. O hábito, traduzido em 
novas opções surgidas nos últimos anos no Rio, segue uma tendência maior de aumento na 
demanda por refeições fora de casa em todo o País. Com cardápios especiais e atendimento 
diferenciado, é cada vez mais comum encontrar estabelecimentos que ofereçam esse tipo de 
serviço, que reforça o lucro na conquista de mais clientes.  
 
Segundo o consultor da Treinasse Soluções em Varejo, Ulysses Reis, uma das explicações para 
a nova tendência está nas mudanças no estilo de vida do brasileiro urbano. Pesquisas mostram 
que apartamentos estão ficando menores e mais gente está morando sozinha. “O café virou 
espécie de evento, podendo ser esticado para além da hora do almoço. Perfeito para os finais 
de semana, acabando com o compromisso de acordar cedo”, explica.  
 
É uma tendência que vai aumentar cada vez mais com as chegadas de marcas internacionais, 
como a americana Starbucks — que aterrizou em São Paulo. Por isso, donos de 
estabelecimentos que pretendam adotar a estratégia devem seguir algumas regras. “Pesquisar 
o mercado e verificar se outras empresas fornecem o serviço nas redondezas é fundamental. 
Também é bom descobrir se há apart hotéis ou prédios de apartamentos pequenos na 
vizinhança. Locais turísticos, por exemplo, saem ganhando. O mais imprescindível, porém, é 
criar o próprio estilo, uma identidade, porque além do café, o local tem que ser visto como 
uma opção de lazer”, conclui Reis. Outro exemplo da força da tendência de se fazer a primeira 
refeição do dia na rua é que, cada vez mais, o café-da-manhã tem sido usado como horário 
para reuniões de negócios.  
 
De acordo com Álvaro Albuquerque, sócio, ao lado da esposa, Táta Jubé, do restaurante Casa 
da Táta, na Gávea, Zona Sul do Rio, o café-da-manhã também ajuda no relacionamento com 
os clientes. Como o bairro é pequeno, os clientes se tornam amigos, o que garante um público 
fiel. “Alguns clientes até fazem pendura e pagam no final da semana. Para criar um ambiente 
mais agradável e aconchegante, o que favorece para esse clima, foi feito tudo para decoração 
lembrar uma casa”, disse.  
 
Trabalho.  
Em contrapartida, o trabalho aumenta. “Como o lugar é pequeno, não tem como empregar 
mais gente. O café funciona a partir de 8h e os funcionários têm que chegar entre 6h e 6h30. 
Não pode haver atraso”, explicou. O restaurante funciona de 8h às 20h. O café-da-manhã 
pode ser pedido o dia todo. A comida é toda caseira, café de produção própria, além de bolos 
de aipim, cesta de pães com pão de chocolate e de passas. “O café-da-manhã é o nosso carro-
chefe. A gente tem um público muito fiel, que vem todo dia. Nos dias de semana, o almoço sai 
mais. Já nos fins de semana, o café-da-manhã é o destaque. Tem gente que chega aqui 14h 
para tomar café”, completa Albuquerque.  
 
O Espaço Artelúrica, que mistura arte e design em Ipanema, também está para investir no 
café-da-manhã como forma de atrair mais clientes. De acordo com o gerente, Fabrício Braga, 
a loja tem dois andares e o segundo pavimento abrigará, a partir do mês que vem, um bistrô. 
O café-de-manhã será servido de 10h às 11h30. “Não seremos muito rígidos. Mas 
procuraremos não deixar o café muito longo justamente para não confundirmos com o horário 
de almoço. Começaremos mais tarde porque somos uma loja de decoração com um café. O 
menu é muito versátil e prático, e o café-da-manhã poderá até ser servido em outro horário, 
mas não será especial como será na parte da manhã”, explicou Braga.  
 
À venda.  
Segundo Braga o negócio é vantajoso. “O bistrô tem tudo a ver com a loja e tem o objetivo de 
provocar nos clientes desejo de passar mais tempo. Pensando nisso, todos os objetos, das 
xícaras às mesas que são usados para servir, estão à venda”, disse o gerente, cuja loja já 
serve cafés simples no primeiro andar.  
 



A padaria e bistrô Escola do Pão, de Clécia Casagrande, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, é 
um dos pioneiros em servir café-da-manhã no Rio. “O negócio começou com a minha vontade 
de ensinar as crianças carentes a fazerem seus próprios pães. Como foi crescendo, resolvi 
fazer sanduíches para vender, e assim nasceu o bistrô. No início, foi tudo muito difícil. O custo 
operacional era altíssimo, e quase desisti”, conta.  
 
Segundo Clécia, o café tornou-se a especialidade da casa. “Eu vim do Rio Grande do Sul e lá é 
costume o café-da-manhã reforçado. Como os alimentos típicos de lá são pesados, tive que 
pensar em outras combinações para o Rio. Resolvi, então, servir um café do jeito que eu, se 
fosse cliente, gostaria de tomar para começar o dia”, diz a empresária. O sucesso do café-da-
manhã no local é grande e há também a opção de fechar a casa para comemorações — 
batizados são os mais comuns. Os funcionários chegam por volta de 8h. Clécia chega às 6h 
para verificar se falta algo e comprar alimentos frescos. O café vai das 9h às 13h.  
 
 
Leia Mais: 
 
As diferenças entre Rio e São Paulo 
Viviane Faver  
 
O hábito de tomar café-da-manhã fora de casa conquista adeptos tanto no Rio quanto em São 
Paulo, mas há algumas diferenças entre a moda nas duas cidades. Na capital paulista, 
alimentos mais pesados e bebidas quentes têm mais espaço nos cardápios.  
 
Segundo Walmir Bello, consultor do Sebrae de São Paulo, esse conceito está inserido nos 
hábitos do mundo contemporâneo, onde as pessoas vivem correndo e não têm mais tempo 
para cuidar da casa, ou fazer comida. Mesmo que o consumidor busque preços menores em 
alguns aspectos, em relação ao café-da-manhã, o comportamento é diferente, porque esse 
tipo de negócio atende uma necessidade.  
 
“Comparando os tipos de alimentos servidos no café no Rio e em São Paulo, as diferenças 
estão nas frutas, vitaminas e produtos mais leves e naturais, preferidos pelos cariocas. Em São 
Paulo, as bebidas são mais quentes e o pratos também. Não há, por exemplo, vitaminas e 
diversidade de sucos. As regiões respeitam essas particularidades ocasionadas na maior parte 
pelo clima”, concluiu o consultor. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 e 22 maio 2008. Seu Dinheiro, p. B-
18. 


