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crescia, ela ensinava novos funcionários 
a produzir seus doces.

Em 1968, a única loja da húngara foi 
comprada por um grupo de empresários, 
dos quais pouco se sabe. O que se conhece 
é que a administração não deu certo e, 
em 1972, três portugueses se tornaram 
os novos donos. Eram os irmãos Améri
co e Mário Martins e o sócio Fernando 
Costa, que saíam do ramo das padarias 
para administrar a produtora de doces.

Além da receita de strudel, que é a 
mesma até hoje, várias características do 
negócio criado por Anna foram mantidas 
pelo trio, como a produção artesanal e o 
investimento na capacitação de funcio
nários. Com uma diferença: Anna tinha 
três produtos; a Ofner de hoje tem 300, 
incluindo gomas, sorvetes, chocolates, 
salgados e café. Ao multiplicar por dez o 
mix, também teve de aumentar os gastos 
em treinamento: a empresa leva três anos 
para formar seus confeiteiros e nove meses 
na preparação dos lojistas. “Se você quer 
um produto bom, você precisa ensinar a 
fazer. Não importa que isso demore um 
pouco mais. O consumidor que entra na 
Ofner procura por esse diferencial na pro
dução e no atendimento e paga por ele.”

AMARGA FRANQUIA

Nem tudo, porém, foi suave na trajetó
ria da Ofner. Em 1996, a rede tentou 

implementar um sistema de franquias 
com o objetivo de acelerar a expansão. 
Foram abertas sete lojas nesse formato. 
Pouco a pouco, no entanto, elas fecharam 
as portas. Os franqueados não conseguiam 
padronizar o atendimento, nem manter 
a qualidade dos produtos, que precisa
vam receber um tratamento final quan
do chegavam às lojas. Alguns salgados, 
por exemplo, tinham de ser aquecidos a 
uma temperatura determinada, mas isso 
nem sempre acontecia. Hoje, de todos os

pontos de venda, apenas um é franquia - e 
só existe porque é de uma ex-funcionária 
que jurou de “pés juntos” tomar todos os 
cuidados para manter o nome da marca 
intacto. “Foi um processo sem sucesso, vi
mos que não dava certo por esse caminho 
e mudamos”, diz Roman. A decisão, então, 
foi investir em lojas próprias, mesmo que o 
plano demorasse para sair do papel. Desde 
2009, foram inauguradas quatro unidades 
da confeitaria, enquanto a Kopenhagen, 
nesse mesmo período, abriu 30 franquias.

Roman diz que o episódio ensinou a 
Ofner a não se render a modismos do mer
cado ou a necessidades momentâneas do 
consumidor. “Senão, no inverno, teríamos 
de vender sopa. Você deve mostrar coe
rência para que o cliente saiba exatamente 
o que esperar quando vai até você”, diz.

Clareza sobre o negócio virou, assim, um 
item indispensável na prateleira da Ofner. 
Para o diretor, o foco da empresa, hoje, 
é crescer devagar e sem riscos. ‘Vamos 
continuar fazendo o que sempre fizemos: 
entregando produtos e serviços de qua
lidade, com o nosso jeito, para os nossos 
consumidores.” Então, enquanto muitas 
companhias fazem o impossível para che
gar à classe C, a rede de confeitarias crava 
que não tem esse foco. “Noventa por cento 
de nossos clientes estão nas classes A e B. 
Nosso consumidor precisa entender por 
que ele paga mais caro por um panetone 
da Ofner do que por um do supermerca
do.” Abertura de capital, então, é outro 
movimento que não está nos planos da 
empresa. “Isso é interessante para outros 
negócios, não para nós. Não temos esse 
perfil, nem esse interesse no momento.” 

Também não está nos planos da em
presa sair da capital paulista. Pelo menos 
por enquanto. “Não tem motivo, porque 
não cumprimos nossa tarefa aqui. Ainda 
existe a possibilidade de abrir mais 40 
lojas nos próximos anos”, diz Roman. 
Estratégias à parte, dá para dizer que a 
relação da confeitaria com São Paulo é de 
muito apego. “O consumidor paulistano é 
o melhor do mundo, porque participa de 
nossa evolução”, diz Roman. Ele emenda 
a história de um cliente que, depois de 
passar um bom tempo sem saber qual 
panetone comprar de presente para uma 
mulher, sugeriu à empresa que criasse 
um. No ano seguinte, estava o Dolce 
Donna nas prateleiras: um panetone com 
gotas de chocolate e cerejas, envolto em 
uma embalagem cor-de-rosa. “Se você 
atende, o paulistano corresponde”, diz. 
Já os herdeiros do negócio, que viram a 
empresa prosperar, pouco a pouco, na 
terra da garoa, se enchem de orgulho ao 
dizer: “A Ofner faz parte da história da 
cidade”. 
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Caixa de texto
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 78, p.104-106 , ago. 2013.




