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Crescimento da Starbucks e do Café McDonalds levam outras redes a buscar parcerias e novos 
nichos de mercado a fim de manter a alta do setor. 
 
O mercado de cafeterias no Brasil está em ebulição na busca pela diversificação de canais de 
venda para driblar a concorrência. O crescente investimento de grandes redes estrangeiras 
como a líder mundial Starbucks, além do McDonald's, que já possui 50Mc-Cafés no País, e 
pretende inaugurar mais 10 unidades este ano, chama a atenção. Ainda mais depois de a rede 
começar a oferecer em suas próprias lanchonetes opções para café da manhã, como já é 
tradicional no mercado norte-americano, acelerando uma reação do mercado. 
 
Com o cenário, o setor de franquias de alimentação segue aquecido e é um dos maiores nos 
estudos da Associação Brasileira de Franchising (ABF), que mantém levantamentos periódicos 
do mercado de modo geral. Para Ricardo Camargo, diretor executivo da entidade, isso oferece 
aos empresários do franchising a oportunidade de conhecer o desempenho de seu segmento 
no que se refere a competitividade. 
 
Com dificuldade de manter as vendas nos Estados Unidos, onde tem mais de 10 mil lojas,a 
Starbu-cks acelera a expansão internacionalmente. No Brasil desde 2006, já contabiliza bons 
lucros no País, o maior em transações da companhia na América Latina. Ricardo Carvalheira, 
diretor de Operações da rede, diz que deve abrir quatro unidades até setembro. Atualmente 
são 10 unidades, todas na capital paulista, mas a primeira fora da cidade a ser inaugurada 
será em Campinas, no Shopping Iguatemi. A loja ficará dentro de uma livraria Saraiva. 
 
Com a peleja cada vez maior por espaço no setor, outras redes de franquias também 
classificadas como cafeterias, como Casa do Pão de Queijo, Rei do Mate e Fran's Café, criam 
iniciativas para inovar e não perder terreno. A Casa do Pão de Queijo, por exemplo, acaba de 
fechar um contrato com a rede de postos da Shell para vender seus produtos em todas as 
lojas de conveniência Select. Já o Rei do Mate começará a vender uma linha de produtos em 
redes de supermercados. 
 
Por outro lado, o Fran's Café viu que era hora de expandir em outras regiões, principalmente 
Norte, Nordeste e Sul do Brasil. Hoje, a rede possui cerca de 120 unidades, 90 das quais em 
São Paulo. A previsão é abrir de 10 a 15 lojas até o final do ano. A empresa faturou R$ 35 
milhões em 2007 e deve chegar a R$ 50 milhões este ano, conforme o número de lojas. 
 
De acordo com a gerente de Franchising da rede, Vanessa Queiroz, o Frarf's Café está abrindo 
mais lojas na Bahia, no Maranhão e no Pará. "Já estamos tendo um ótimo resultado e o 
mercado da região está nos surpreendendo; a nossa unidade de Manaus, por exemplo, já é 
uma das que têm maior faturamento dentro da rede", afirma a gerente. 
 
A rede aposta em outros formatos, como o Station, que é reduzido em módulos de 9 metros 
quadrados que podem ser instalados em prédios comerciais, além das lojas personalizadas, 
que são adaptadas para serem instaladas dentro de outras lojas e estabelecimentos. Há 5 
unidades desse tipo, uma dentro da sede da Vivo. 
 
Enquanto isso, a Casa do Pão de Queijo, que é a rede de cafeterias com maior número de 
franquias e cobertura geográfica, cerca de 450 unidades, está mantendo seu forte ritmo de 
expansão, com crescimento também dos seus pontos licenciados, que vendem seus produtos 
sem serem franquias. A previsão para este ano é que sejam abertas mais 50 lojas e mais 200 
pontos licenciados; hoje, eles são 500. Parte da abertura desses pontos deverá ser em lojas de 
conveniência da Select, bandeira da Shell, com a qual a rede acabou de fechar um contrato. 
Os produtos da empresa já são vendidos em 60 lojas e vão se estender a todas as outras 
unidades. Segundo o gerente comercial da Casa do Pão de Queijo, Ricardo Betucci, esses 
pontos já representam 20% das vendas da rede e até o final do ano devem chegara25%. 
 



Para o diretor, a entrada de outros players no mercado acabou ajudando o setor e depende de 
cada rede saber se diferenciar e enfocar seu negócio; no caso da Casa do Pão de Queijo, a 
opção foi por não oferecer uma grande variedade de salgados, mas o pão de queijo. A rede 
deve reformar 30 unidades este ano, além de estar investindo R$ 300 mil na reformulação de 
sua marca, com mudanças na logo marca e nas cores. 
 
Optando por um novo canal de vendas, a Rei do Mate irá oferecer uma linha de 20 itens no 
varejo. Dentro de 60 dias venderá seus produtos também em supermercados, conforme o 
diretor comercial, António Carlos Nasraui. Ele afirma que a rede,com245 unidades, ainda está 
com ritmo forte de expansão e abrirá mais 30 lojas. 
 
Cafés especiais 
Lojas sofisticadas e que vendem cafés especiais aproveitam o mercado aquecido, como a 
Octavio Café, inaugurada no final do ano passado, em São Paulo. Com uma proposta 
diferenciada, a cafeteria aposta no seu ambiente, tanto que o projeto do local acaba de vencer 
a edição brasileira do International Design Excellence Awards (Idea), a maior premiação de 
design dos Estados Unidos, e a intenção é que o espaço seja um centro de referência sobre 
café. 
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