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Em um contra-ataque ao McDonald´s, que lançou no Brasil um cardápio específico para o café 
da manhã no ano passado, a Starbucks começou a oferecer no país um menu especial para as 
refeições matinais.  
 
As duas redes americanas acirraram a disputa por clientes desde que o McDonald´s decidiu 
avançar mundialmente no segmento de cafeterias, com a bandeira McCafé. A maior cadeia de 
fast-food do mundo também começou a desenvolver e comercializar bebidas geladas, copiando 
um dos itens mais emblemáticos da Starbucks, os "frapuccinos".  
 
Segundo a Bloomberg, o McDonald's descobriu o poder de atração de cafés como "capuccinos" 
e "lattes". Segundo a multinacional, esses produtos geraram neste ano um tráfego aos 
restaurantes maior que qualquer outro produto lançado pela rede. A Starbucks, porém, reagiu 
e reduziu recentemente os preços do café gelados em 45 centavos, para US$ 1,95.  
 
O mercado de café da manhã, em particular, mostrou ser uma atraente fonte de lucros. No 
Brasil, porém, as duas cadeias americanas enfrentam um poderoso competidor nesse 
segmento, as padarias.  
 
Luciana Maccioli, diretora de operações da Starbucks no Brasil, prevê que a introdução do 
menu de café da manhã irá incrementar as vendas em 17%. Os preços dos menus variam 
entre R$ 9,90 e R$ 12,90 e incluem, além da bebida, opções de sanduíches e o tradicional pão 
de queijo. Como se vê, o cardápio foi desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro. A 
Starbucks não tem um menu similar nos EUA.  
 
Segundo informações fornecidas pelo McDonald´s, o café de manhã já representa 10% do 
faturamento da rede no Brasil, onde os restaurantes passaram a abrir mais cedo no ano 
passado para capturar os clientes. "A extensão do horário rendeu ao McDonald´s um impacto 
positivo de 4% nas vendas", afirmou a empresa, em comunicado.  
 
Sobre os planos de expansão da Starbucks no Brasil, onde a rede tem hoje 21 unidades, 
Luciana afirmou que foram abertas quatro lojas neste ano, todas em março. A próxima 
inauguração será feita em junho no Rio de Janeiro, no Botafogo Praia Shopping. A Starbucks 
abriu sua primeira cafeteria no mercado carioca no fim de 2008.  
 
Os planos de abrir lojas em aeroportos, porém, ainda não devem sair tão cedo do papel . 
"Temos grande interesse em abrir lojas nos aeroportos, mas os custos são muito elevados", 
respondeu Luciana. O "custo de ocupação", que inclui aluguel e condomínio, chegaria a 20% 
das vendas nos aeroportos. Para a Starbucks, um custo "saudável" de ocupação fica em torno 
de 8%, segundo a diretora da rede. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 maio 2009, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


