
Café Canecão avança com metas de expansão no estado 
Milton Paes 
 
O Café Canecão, com sede em Campinas (SP), indústria 100% nacional, prevê em 2013 
comercializar 3,2 milhões de quilos de café, projetando um faturamento de R$ 36 milhões. O 
diretor do Café Canecão, Natal Martins, informou que a empresa comercializou 2,65 milhões de 
quilos de café em 2012, o que representou um faturamento de R$ 30 milhões. O crescimento 
de 28% no faturamento em 2012 foi devido à recuperação dos preços da matéria-prima e do 
produto acabado. Em 2011, o faturamento do Café Canecão foi de R$ 22,7 milhões e o volume 
de vendas chegou a 2,56 milhões de quilos de café.  
 
Dentro do planejamento estratégico da empresa está chegar até o ano de 2020 com a 
comercialização do Café Canecão em todas as cidades do Estado de São Paulo. Para atingir 
essa meta, o Canecão acaba de abrir a sua segunda filial na cidade de Miracatu, no Vale do 
Ribeira. A unidade vai atender 30 municípios das regiões do Vale do Ribeira, Baixada Santista 
e litoral sul. "Para a nova unidade de 400m² foram investidos R$ 150 mil em obras de reforma 
e adequação com capacidade de armazenagem para até 30 toneladas de produto, mas neste 
momento conta com um estoque regulador de 10 toneladas. É um depósito fechado. Nós 
transferimos produtos acabados da nossa fábrica em Campinas para Miracatu e de lá fazemos 
toda a parte logística", diz.  
 
Expectativa para 2013  
 
O diretor do Café Canecão, Natal Martins, disse que a expectativa é de comercializar em 2013, 
cerca de 360 mil quilos de café, representando um faturamento anual de R$ 3,6 milhões, 
nessa regional. O Canecão possui outra filial em Lins, na região central do Estado de São 
Paulo. De acordo com Natal Martins, a filial de Miracatu está próxima do Paraná e como a 
empresa está atenta às oportunidades não está descartada a possibilidade de expansão da 
marca para o Paraná. Quem pensa em expandir não pode esquecer as outras capitais, os 
outros estados do sul e do sudeste que interessem para nós em termos logísticos" afirma.  
 
Natal Martins projeta a abertura de outras filiais no modelo adotado na filial de Miracatu. 
Mapeando o Estado de São Paulo, o Canecão prevê a abertura de novas filiais para atender as 
regiões do Pontal do Paranapanema e de Ribeirão Preto para atender os consumidores e 
revendedores com logística de qualidade. Para Natal Martins uma filial em Presidente Prudente 
atenderia o Pontal do Paranapanema e outra em Franca para atender a região de Ribeirão 
Preto.  
 
Falta de mão de obra  
 
O diretor do Canecão disse ainda que a grande dificuldade encontrada pela empresa no 
processo de avançar para outras regiões do Estado consiste na falta de mão de obra 
qualificada.  
 
Natal Martins revelou também que no Brasil não há uma diferenciação muito grande de 
consumo de café por região. Achar que o norte e o nordeste, por serem regiões historicamente 
de poder aquisitivo menor implica em baixo consumo não é verdadeiro. No Brasil o consumo 
do café é mais ou menos equilibrado. O brasileiro consome em média meio quilo de café por 
mês por habitante.  
 
Consumo médio em Campinas  
 
"Numa cidade como Campinas de 1 milhão de habitantes você tem um consumo médio na 
cidade de aproximadamente 500 toneladas por mês. Se eu vendo em Campinas 200 toneladas 
de café, eu tenho uma participação de mercado entre 30% e 40% na média do ano, mas tenho 
municípios com participações maiores ainda. Em Paulínia, por exemplo, a nossa participação 
chega a 60%. Em Lins onde temos uma filial há muitos anos, a nossa participação passa de 
50%" revela. 
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O Café Canecão, sediado em Campinas, é a maior indústria de café da região e foi a primeira 
indústria de café do País a obter a certificação ISO 9001 - versão 2000.  
 
No ranking das 100 maiores indústrias brasileiras de café, associadas à Associação Brasileira 
da Indústria do Café (Abic), o Café Canecão ocupa a 21ª posição.  
 
O Canecão é dirigido pelas famílias Abud e Martins. Nas suas operações de Campinas e nas 
filiais de Lins e Miracatu, a empresa conta com um total de 110 colaboradores.  
 

 
 
Planejamento jurídico estratégico 
Leonardo Barém Leite 
 
O Brasil é sem dúvida um dos países mais empreendedores do mundo, e um dos locais em que 
mais se criam empresas, mas é também o ambiente menos propício aos negócios, e com 
alguns dos mais altos níveis de mortalidade empresarial. Um país ainda jovem, onde há muito 
por fazer, oferece realmente muitas oportunidades, mas essa mesma juventude propicia, 
ainda, muito "amadorismo" empresarial, que custa muito caro a quem não toma certos 
cuidados (desde o início).  
 
Os motivos para esse paradoxo são muitos, desde a nossa burocracia e mentalidade cartorial, 
até a confusão legislativa e normativa que tanto confundem a todos e freia a economia, 
passando pelo chamado Risco Brasil, e, também, pela total falta de infraestrutura, altíssima 
carga tributária, complexidade de nossos sistemas fiscal, trabalhista e previdenciário, etc. E os 
empresários comentem muitos erros que podem ser evitados incluindo a falta de preparo e de 
planejamento dos empreendedores que também emperram. Questões que são simples, 
rápidas e baratas de início, ficam complexas e caras com o passar do tempo.  
 
Poucos empreendedores criam suas empresas e seus negócios para vendê-los, mas deveriam 
saber, sempre, quanto (efetivamente!) vale o seu negócio. Independentemente do seu 
momento, porte, tamanho ou idade, para que seja possível avaliar novos negócios, novos 
investimentos, abertura ou fechamento de áreas, apostas em novos mercados, oportunidade 
de parcerias, eventuais joint ventures ou até a venda e a atração de novos sócios. Ainda, a 
abertura de novos pontos de venda como a adoção do sistema de franquia (franchising) ou o 
licenciamento, e mesmo para sua sucessão, especialmente no caso das empresas familiares, e 
eventuais disputas societárias. Além de precisar tomar decisões como aumentar ou reduzir o 
número de funcionários, obter financiamentos, ou internacionalizar o negócio, por exemplo.  
 
Na maioria dos casos, o "empreendedor padrão" brasileiro combina oportunidade, necessidade, 
feeling e coragem, mas na minoria inclui também o planejamento, a pesquisa, a preparação e 
os cuidados com a organização e com o atendimento às regras do jogo empresarial e do 
mercado, no qual darão a base a ele para estar preparado para momentos importantes de 
crescimento.  
 
Uma das palavras de ordem do mundo atual é a sustentabilidade, e isso é especialmente 
verdadeiro nos mundos empresarial e dos negócios. Ela precisa ser equacionada antes do 
crescimento, que precisa ser organizado e "pensado" previamente, sob pena de ser efêmero e 
passageiro. Falta de organização com a contabilidade da empresa, com a situação imobiliária e 
de zoneamento, a situação socioambiental, desorganização contratual, societária, tributária, 
trabalhista, previdenciária e com relação ao consumidor, por exemplo, são apenas alguns dos 
campos em que muitas vezes se pode e deve evitar problemas e gerir riscos adequadamente, 
desde o início. Contratos bem elaborados, com cláusulas bem pensadas e estruturadas, que 
efetivamente protejam (econômica, operacional, jurídica e legalmente) o negócio e a empresa 
ainda são raridade, pois empresários ainda não viram que firmam contratos o tempo todo.  
 
 
Além da frequente e alarmante mortalidade empresarial, ou de fortíssimas perdas decorrentes 
de contratos mal preparados um ponto frequentemente esquecido é que uma das opções de 
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crescimento e de perpetuação do negócio é a parceria com empresas maiores, ou até a venda 
de parte (ou todo) capital. E, tais empresas potencialmente parceiras ou interessadas na 
negociação precisam tomar certos cuidados para tais parcerias que passam, necessariamente, 
pela adequada verificação da organização da empresa que lhes interessa.  
 
O mesmo ocorre com contratos empresariais em geral que são negociados e firmados sem os 
devidos cuidados, sem a participação de especialistas, que podem até "servir" por um tempo, 
mas que não se sustentarão com o aumento da complexidade das relações e das operações, e 
que nem sempre podem ser renegociados "depois".  
 
É uma pena perceber que a maioria das empresas, especialmente as pequenas, ainda não 
percebeu isso, que são impedidas de crescer pela falta de planejamento. Embora não existam 
estatísticas, é inegável que grande parte dos negócios e das empresas não sobrevive ou 
prospera por falta de cuidados que poderiam e deveriam ter sido tomados no início, sendo que 
muitos deles são relacionados à organização de procedimentos e de documentos. Temos que 
aprender, como País e como empresários a cuidar melhor das nossas empresas.  
 

Leonardo Barém Leite é advogado, professor universitário e especialista em Direito Empresarial 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10 maio 2013, São Paulo, p. C8. 
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