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EMPRESAS

TELEFONIA

Blackberry terá versões do PlayBook para
redes rápidas sem fio no segundo semestre
A decisão de oferecer o Playbook em versões compatíveis com as
tecnolgias LTE e HSPA+ garante acesso às mais avançadas redes de
dados sem fio do mundo, incluindo todas as operadoras de telefonia
móvel da América do Norte. A primeira versão do Playbook, com WiFi e
Bluetooth mas sem conexão com rede celular, vai sair em março e a
operadora Sprint Nextel vai lançar uma versão do aparelho após julho.

TECNOLOGIA

HTC apresenta tablet e cinco novos modelos
de smartphones com sistema Android
A HTC, fabricante taiuanesa de celulares, apresentou ao mercado ontem
dois modelos de celular para redes sociais, com foco no acesso ao
Facebook, e apresentou seu primeiro computador tablet a um mercado já
saturado de modelos. A quinta maior fabricante mundial de celulares
também introduziu novas versões de seus modelos de maior sucesso -
Desire, Wildfire e Incredible.

Denis Doyle/Bloomberg

MERCADO CONCORRIDO

Desde o ano 2000, o país 
passou a viver um boom de 
cafeterias. Abaixo, alguns 
exemplos de lojas e redes 

Fonte: empresas

Boutique Nespresso
Pertencente ao grupo Nestlé, 
oferece 12 blends que misturam 
grãos originários de diversos países

Café Donuts
A rede, que serve quiches, coxinhas, 
sanduíches, croissants, folhados, 
pães de queijo e de batata, tem 
lojas em nove estados (AM, BA, CE, 
MG, PR, RJ, RS, SC e SP)

Café do Centro
Fundado em 1916, em 1958 passa a 
produzir café expresso. Sua 
primeira cafeteria, a Petit Palais,
foi inaugurada em 1925

Café do Ponto
Fundada nos anos 1950, a 
torrefadora mantém uma rede de 
cafeterias em quase todos os 
estados do país

Casa do Pão de Queijo
O café não é o carro chefe, mas 
acompanha. Tem 40 anos de idade 
e, em 1987, passou a ser uma 
franqueadora. Hoje, a rede conta 
com mais de 450 lojas e 400 pontos 
de venda

Cristallo
Tradicional doceria fundada
em 1953, tem 21 lojas no estado
de São Paulo, todas localizadas
em regiões nobres

Illy
A loja brasileira da torrefadora 
italiana, que tem unidades em mais 
de 30 países, está localizada no 
Shopping Cidade Jardim, reduto
da classe AAA de São Paulo

McCafé
Serve receitas de cafés
quentes e gelados e doces,
e salgados como brownie
e pão de queijo

Santo Grão
Fundado em 2003, vende receitas 
especiais na unidade da rua Oscar 
Freire, região nobre de São Paulo, e 
blends em sua loja on-line

Starbucks
Em junho de 2006, a Starbucks 
anunciou sua chegada ao Brasil 
com sócios locais. Não opera
com o sistema de franquias

Suplicy
Idealizado no início dos anos 2000, 
tem hoje lojas em pontos nobres de 
São Paulo, como o Shopping 
Iguatemi e o bairro dos Jardins

Vanilla Café
A rede conta com cerca de 20 lojas 
em quase todas as regiões do país, 
com exceção da Sul

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

Há um ano, o Fran’s Café tem
aberto progressivamente suas
portas para a classe C. Deixou os
produtos até 20% mais baratos,
incorporou salgados populares
como a coxinha ao cardápio e,
como conseqüência, prepara-se
para sua maior expansão. Serão
pelo menos 30 novas lojas em
2011, contra 18 aberturas em
2010. Henrique Ribeiro, sócio da
cafeteria, gostou tanto da proxi-
midade com as classes populares
que está desenhando os detalhes
finais da primeira cafeteria total-
mente voltada para este público.

“O nome ainda não está defi-
nido, mas vai ser algo como
Fran’s Especial ou Express”, diz o
empresário. As lojas terão no má-
ximo 80 metros quadrados, en-
quanto uma unidade tradicional
pode medir até seis vezes mais.
Com menos espaço, o investi-
mento inicial de cada cafeteria
deve cair, porém não se trata de
uma estratégia voltada simples-
mente para atrair mais franquea-
dos. Para isto, já conta com o
Fran’s Station, espécie de micro-
cafeteria com 13 unidades. Insta-
ladas em ruas com grande fluxo
de pessoas, as lojas da nova marca
devem pegar um público de pas-
sagem. Neste formato, as xícaras
de louça cedem lugar aos copos
descartáveis e o cliente pode dei-
xar a loja bebendo seu café.

“Existem planos de revitaliza-
ção para as regiões centrais das
principais capitais do país. Pre-
tendemos abrir lojas nestes bair-
ros, a começar pelo centro velho
de São Paulo”, afirma Ribeiro. E
como as áreas escolhidas geral-
mente são movimentadas apenas
de segunda a sexta-feira, a inten-
ção é abrir as cafeterias somente
no horário comercial, fechando-
as nos finais de semana. Procedi-
mento bem diferente do adotado
nas cerca de 70% das unidades da
rede, que abrem por 24 horas.

Em relação aos preços, a es-
tratégia é trabalhar com a meta-
de de itens encontrados em uma
loja tradicional do Fran’s Café.
“Concentrar esforços em menos
produtos é uma maneira eficien-
te de reduzir custos”, diz Ribei-
ro. Uma das vantagens é que a

cafeteria consegue comprar mais
itens de um mesmo fornecedor e
pode, por consequência, obter
preços mais atrativos. Há um
ano, uma loja possuía 30 opções
de cafés especiais. Hoje são ape-
nas 12. O cardápio de lanches
caiu de 24 para 16 e as massas
passaram de seis para três.

“Trabalhar com a classe C, que
aumentou seu poder de compra,
faz todo o sentido”, diz Ana Vec-
chi, consultora da Vecchi & An-
cona, especializada em franquias.
A consultora não vê problema em
associar a marca, velha conhecida
do público de maior pode aquisi-
tivo, a um formato popular. “Se as
novas cafeterias conseguirem
manter a qualidade do produto, é
possível que os clientes da loja
tradicional passem a frequentar
as unidades populares. Afinal,
eles podem chegar a conclusão
que o produto é o mesmo, só que
mais barato”, diz a consultora.

Concorrência
Com mais de 130 lojas, Henrique
Ribeiro considera as cafeterias de
bairro as principais concorrentes
do Fran’s Café. Mas o empresário
também tem em seu calcanhar
grandes nomes como Starbucks,
Café do Ponto e Casa do Pão de
Queijo, além de novas marcas
que começam ganhar muscula-
tura. Com 25 pontos de venda, o
Vanilla Caffè, criado por um ex-
franqueado do Fran’s Café, deve
abrir 15 unidades neste ano.

A rede faturou R$ 12 milhões
em 2010 e espera incremento de
10% em 2011. “Ainda não temos
intenção de lançar uma nova
marca, mas também estamos
de olho na classe C. Nosso mo-
delo de quiosques, por exem-
plo, consegue trabalhar com
preços mais baixos do que nos-
so formato de loja convencio-
nal”, diz o gerente de marke-
ting, Bruno Muoio. ■

Fran’s Café adota coxinha
para cair no gosto popular
Rede muda formato para atrair classe C e planeja abrir mais 30 cafeterias neste ano

Marca dedicada
ao público de baixa
renda vai trocar as
xícaras de louça por
copos descartáveis
para que o cliente
possa sair da loja
bebendo seu café

Divulgação

Henrique Ribeiro,
sócio do Fran’s Café:

cardápio mais enxuto
e preço menor

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.
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