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F ra n ’s Café troca franqueados em 15% das lojas
De São Paulo

Nos últimos dois anos e meio, a
rede de cafeterias Fran’s Café cance -
lou o contrato com 22 franqueados,
e após negociações, transferiu as lo-
jas para outros investidores. Neste
ano, foram cinco contratos renego-
ciados. O número total equivale a
15% da base de lojas da empresa ho-
je, que somam 150 unidades. “Se o
negócio não vai bem, ou se o fra-
queado não consegue tempo para se
dedicar, sentamos e conversamos.
Não é bom para nós e nem para eles
continuar assim”, disse José Henri-
que Ribeiro, sócio-diretor da rede.

Questionado sobre a percepção,
feita por especialistas em fran-
quias, de que certas lojas estariam

com qualidade de serviço e de pro-
dutos abaixo da média, Ribeiro ci-
ta a troca de franqueados para jus-
tificar a sensação do mercado. Do-
ze dos 22 acordos renegociados
são lojas de São Paulo.

“Para nós, isso é fato isolado e a
troca é sinal de acompanhamento
de perto que fazemos da opera-
ç ã o”, diz. Essa avaliação é crucial
porque a rede de cafeterias tem
atingido taxa de crescimento para
a venda “mesmas lojas”, que são
pontos mais antigos, em operação
há mais de um ano, na faixa de 8%.
Sem revisão de portfólio, lojas com
desempenho mais fraco podem
puxar o número para baixo.

Se a rede atingir a meta de R$
120 milhões em faturamento bru-

to em 2013 (soma das vendas das
lojas franqueadas), a alta será de
13% sobre 2012. O que puxa esse
resultado são as inaugurações, que
devem girar em torno de 20 unida-
des em 2013. Negociações com
concorrentes para expansão por
meio de compra de redes de cafe-
terias estão descartadas. “Há cerca
de um mês e meio, nos ofereceram
duas redes, uma pequena e outra
média, mas não chegamos a con-
versar. Existem muitos negócios
que não estão saudáveis”.

É por isso que as cafeterias es-
trangeiras que analisam o merca-
do local, não pensam em aquisi-
ções, mas em abrir pontos pró-
prios. A italiana L av a z z a p l a n e j av a
em março ter 30 lojas no Brasil, em

cinco anos, por meio de franquias.
A inglesa Caffè Nero chegou a son-
dar grupos do setor no país para
entender o mercado, mas não pen-
sa em abrir lojas no país hoje por
causa do alto custo Brasil.

De acordo com Ribeiro, a Fran’s
aumentou os preços dos cardápios
em julho em 5%. Ele não pretende fa-
zer outros reajustes neste ano. A
companhia tem feito ajustes na ope-
ração e isso inclui a oferta de um car-
dápio com menos itens à venda, o
que ajuda a reduzir estoque e evitar
perdas. Essas mudanças têm sido fei-
tas nos últimos anos e agora —numa
fase de maior pressão inflacionária
afetando nível de despesas — aju -
dam a contornar a necessidade de
subir novamente os preços. (AM)

C a fet e r i a Rede ainda tem menos lojas no Brasil do que na Argentina e tem projeto audacioso de “encostar ” no México

Starbucks Brasil apresenta plano à matriz
SILVIA COSTANTI / VALOR

Baines, diretor geral da Starbucks no Brasil, diz que expansão precisa ocorrer com maior taxa de nacionalização nas lojas e na composição dos produtos

Adriana Mattos
De São Paulo

O novo comando da Starbucks
no país irá apresentar à matriz no
próximo mês o plano de negócios
da rede de cafeterias no Brasil, em
reunião do comando da compa-
nhia, na Cidade do México. O pro-
jeto está em discussão e sendo de-
senhado por Norman Baines, dire-
tor geral da empresa no Brasil des-
de junho, e acompanhado por Ri-
chard Nelsen, executivo nomeado
há poucos meses para liderar a
operação na América Latina.

Baines disse ao Va l o r , em sua
primeira entrevista após assumir o
cargo na Starbucks, que irá tratar
do plano de crescimento orgânico
para 2014 com a intenção de que
este seja o passo inicial para “en -
costar no calcanhar” da operação
no México, o maior mercado da re-
de na América Latina.

O fato é que a operação brasilei-
ra ainda perde para a Argentina e
só passou o Chile (que tem 50 pon-
tos) em número de lojas no ano
passado. Para que consiga chegar
perto do tamanho da subsidiária
mexicana, será preciso, primeiro,
consolidar essa liderança na Amé-
rica do Sul. “São 650 lojas em 12
mercados da América Latina. So-
mos 10% disso. O que tem sido dito
é que precisamos levar o Brasil ao
‘next level’ [próximo nível], para
um outro patamar, que ainda não
estamos. Por isso, o país está no
conjunto de prioridades”.

O mercado mexicano tem cerca
de 380 lojas abertas em 11 anos de
operação, média de 37 aberturas
ao ano. No Brasil, a Starbucks abriu
61 unidades em sete anos e ainda

das variações do dólar nos custos.
A taxa de nacionalização da re-

de no país está em 40%, e o restan-
te, 60%, ainda se refere a importa-
ção de equipamentos e matéria-
prima, afetado pelas variações do
dólar. “No momento, estamos ab-
sorvendo essas pressões do dólar,
sem repasse ao preço, porque esses
ajustes podem afetar tráfego, e es-
se mercado é sensível a preço”, diz.
“Conseguimos nacionalizar o xa-
rope de caramelo e o xarope clássi-
co, usado em várias bebidas, há
cerca de um mês e meio, com um
acordo com um produtor local. Is-
so reduz riscos cambiais”.

Quanto aos outros mercados na
América do Sul, o crescimento ace-
lerado é explicado pela força do
parceiro local. Na Argentina cresce

com apoio do grupo mexicano Al -
sea, o controlador do negócio com
projetos agressivos para o país. Por
aqui, a operação inicial foi organi-
zada em uma parceria entre os
americanos, com 49%, e a Cafés Se-
reia, de Maria Luisa Rodenbeck,
com os 51% restantes. Após a mor-
te de Maria Luiza, em 2007, o mari-
do Peter Rodenbeck assumiu a
operação por três anos. Em 2010,
ele vendeu sua fatia aos america-
nos. A Starbucks, então, passou a
controlar os negócios.

Em 2011, com a operação na
mão da companhia americana,
apenas oito lojas foram abertas,
passando de 25 para 32. No ano
passado a rede chegou a 55 pontos
— a meta era chegar a 64 unidades.

Uma das questões centrais

desse projeto no país, que deve
fazer parte da análise de merca-
do a ser discutida em setembro,
são as incertezas econômicas do
mercado local, com desacelera-
ção da economia em 2013, ape-
sar dos bons números do setor.

Em 2012, o consumo per capita
de cafés no país foi de 4,98 quilos
de café torrado, quase 83 litros
por brasileiro por ano, segundo a
Associação Brasileira da Indústria
do Café (Abic), alta de 2%. Mas a
taxa é bem maior no consumo fo-
ra do lar. Por esse critério, entre
2004 e 2012 a expansão foi de cer-
ca de 350%, com uma taxa média
anual de expansão de 40%.

Sobre o desaquecimento da
demanda, que afeta até o consu-
midor de maior renda — o públi-

co da rede —, Baines diz que trata
o assunto com a matriz de forma
cautelosa. “Já passei por muita
coisa. Cheguei a dizer com todas
as letras que não haveria desvalo-
rização do câmbio [foram duas
crises cambiais recentes, em 2002
e 2009] e acabou acontecendo.
Então estamos colocando tudo
no papel, detalhando região a re-
gião, as condições para cresci-
mento, para entenderem muito
bem do país”, disse Baines, ex-di-
retor geral da A p p l e b e e's na Amé-
rica do Sul de 2005 a 2012. “Na
minha primeira apresentação em
Seattle [sede do grupo], disse que
ao retirarmos o Alasca do mapa,
somos [o Brasil] do tamanho dos
Estados Unidos. Ficaram assusta-
dos. Eles não tinham ideia”.

existem menos pontos por aqui do
que na vizinha Argentina, país
com um quinto do mercado con-
sumidor brasileiro e 66 unidades
abertas em 5 anos. A meta é chegar
a cerca de 70 cafeterias no país ao
fim de 2013, com abertura de 15
unidades no ano (eram 55 em ja-
neiro). Quatro inaugurações serão
no aeroporto internacional de São
Paulo, em Guarulhos.

É fácil entender o que passa na
cabeça do comando da Starbucks
para o país ainda estar atrás de ou-
tros mercados emergentes.

A maior cafeteria do mundo
tem colocado a região da Ásia à
frente dos projetos de crescimento
no resto do mundo. Na terra do
chá, os chineses tem bebido tanto
café que puxaram a alta de 27% nas
vendas da região asiática no acu-
mulado de 12 meses terminados
em junho. Acabou virando o mo-
tor de crescimento da rede no
mundo. É bem acima da média da
empresa, de 12%. No Brasil, a taxa
de crescimento deve ficar na faixa
de 20% no acumulado do ano. Na
Ásia (a China tem 3 mil lojas das 18
mil da rede no mundo) a taxa deve
girar em torno de 30%.

O que explica, em parte, essa al-
ta taxa é o foco maior na expansão
orgânica na China, exatamente
aquilo que está sendo planejado
para o mercado brasileiro.

Baines não dá detalhes do proje-
to que será apresentado à matriz
em setembro. Mas sinaliza que um
dos novos mercados a serem ex-
plorados será Brasília, e diz que a
expansão precisa acontecer com
taxas de nacionalização maiores
nas lojas e na composição dos pro-
dutos, com redução do impacto

EDSON RUIZ/VALOR

Ribeiro, da Fran’s Café, não quis comprar duas redes que lhe foram oferecidas

Ações judiciais contestam rótulos nos EUA
A l i m e n to s
Paul M. Barrett
Bloomberg Businessweek

Nos últimos 18 meses, um gru-
po de advogados que enriqueceu
processando empresas de tabaco
voltou as atenções para o que espe-
ra será a próxima grande sensação:
contestar rótulos de alimentos que
apregoam opções saudáveis, mas
que, segundo eles, são enganosos.

Provenientes de todas as partes
dos Estados Unidos, os advogados
decidiram entrar com processos
em cortes federais do norte da Ca-
lifórnia, onde as leis de proteção
ao consumidor são abertas e os jú-
ris têm uma preocupação maior
com a nutrição. “Até mesmo os juí-
zes estão chamando essa jurisdi-
ção de Food Court”, diz Pierce Go-
re, advogado que está atuando co-
mo coordenador de vários queixo-
sos no Mississippi, Texas, Tennes-
see, Illinois e Nova York.

Até agora, três dezenas de pro-
cessos que tentam obter o status
de ação coletiva estão pendentes. A
lista de produtos-alvo inclui o sor-
vete Ben & Jerry’s, da U n i l e v e r, o io-
gurte Chobani, o chiclete Trident,
da Kraft, os chocolates Hershey e as
bebidas Ocean Spray, além dos
chás Twinings, da Associated Bri-
tish Foods. Ao contrário dos pro-

cessos contra a indústria do taba-
co, esses casos não alegam que al-
guém foi fisicamente prejudicado
ou sucumbiu ao vício, nem suge-
rem que os produtos são perigosos
ou defeituosos. Segundo as ações,
os consumidores estão sendo en-
ganados por afirmações como
“100% natural” e “sem adição de
açúcar ” nos rótulos.

“Hipertécnico nem chega perto
de descrever esse litígio”, diz Wil-
liam Stern, do escritório Morrison
& Foerster, que vem tentando in-
deferir vários dos processos em
nome da Unilever e de outros
clientes. “Trivial é uma palavra me-
l h o r.” As indústrias de alimentos
afirmam que seus rótulos se mos-
tram acurados quando lidos em
sua totalidade. Stern atribui o au-
mento dos litígios a um acordo fei-
to em 2009 pela Danone.

Sem admitir responsabilidade,
a Danone dos EUA concordou em
pagar US$ 35 milhões para resol-
ver uma ação coletiva que alegava
que ela fazia afirmações falsas so-
bre os benefícios digestivos de seu
iogurte probiótico Activia. “Aquilo
chamou a atenção de todo mun-
d o”, diz Stern. A Danone disse na
época que entrou em um acordo
para evitar custas legais ilimitadas.

Outras empresas, porém, estão
lutando na Food Court — uma de-
cisão cara. A disputa pré-julga-

mento, só para decidir se um juiz
classifica uma ação como apro-
priada, pode demorar até dois
anos e custar US$ 2 milhões para
uma empresa, afirma Stern.

Gore diz que as corporações po-
deriam economizar dinheiro tor-
nando seus rótulos menos prepo-
tentes. A Danone, por exemplo,
concordou em modificar algumas
afirmações sobre as vantagens dos
probióticos. “Esses processos são
técnicos assim como o limite de ve-
locidade é técnico”, diz Gore. “As
regras são criadas para proteger a
todos e é preciso cumpri-las.”

Os lobistas corporativos vêm fa-
zendo da Food Court a peça central
de sua campanha perene para con-
ter ações indenizatórias. A Ameri-
can Tort Reform Association, fun-
dada por um grupo de empresas,
coloca a corte do norte da Califór-
nia no topo de sua lista de jurisdi-
ções que considera especialmente
hostis aos interesses empresariais.
As cortes de West Virginia e Madi-
son County, Illinois, ocupam a se-
gunda e a terceira posições.

“Em todo mercado competitivo
que já existiu, afirmações pitores-
cas e até mesmo exageradas sem-
pre foram uma parte, no geral ino-
fensiva, do argumento de venda”,
diz Darren McKinney, porta-voz da
associação. Os casos da Food
Court, acrescenta, são uma inven-
ção dos advogados, que insinuam
que seus próprios clientes são “im -
becis a ponto de não conseguirem
ler a lista de ingredientes, que está
lá no rótulo junto com afirmações
do tipo ‘100% natural’.”

Gore responde que os processos
vêm surgindo de maneira “orgâni -
c a”, à medida que os consumidores
notam que pode haver exageros
nos rótulos. “Fico ofendido com a
acusação de que os casos estão sen-
do gerados por advogados”, diz.

Os depoimentos de alguns dos
principais clientes sugerem outra
coisa. Leon Khasin, um segurança

corporativo que vive em San Jose,
processou a Hershey em 2012 por
causa de seus chocolates Special
Dark Kisses. O rótulo dizia que o
produto era uma “fonte natural de
antioxidantes flavonóides”. Em
seu site, a Hershey diz que “com -
postos de plantas, que agem como
antioxidantes nos alimentos, po-
dem reduzir o risco de muitos ti-
pos de doenças, de problemas de
coração ao câncer”.

O processo movido por Gore em
nome de Khasin afirma que os ró-
tulos da Hershey são “ilegais por-
que a FDA não definiu a caracteri-
zação ‘f o n t e’ por regulamentação
e, assim, tal caracterização não po-
de ser usada em afirmações de
conteúdo de nutrientes”. Pergun-
tado durante um depoimento, em
março, como ele decidiu entrar
com o processo, Khasin disse que
sua esposa, à época secretária da
firma de advocacia de Gore, a Pratt
& Associates, recomendou a ele
que conversasse com o advogado.
“Quando o senhor se encontrou
com o senhor Gore naquele dia, ti-
nha qualquer desejo de processar
a Hershey?”, perguntou a ele o ad-
vogado da companhia, Travis Tu,
do escritório Patterson Belknap
Webb & Tyles. “Não, não tinha”,
respondeu Khasin, que também
disse não se lembrar de ter dado
importância a algum rótulo da

Hershey antes. A Hershey entrou
com um pedido de antecipação de
julgamento. Um juiz federal de
San Jose marcou uma audiência
para novembro.

Fonte: Bloomberg Businessweek

Controvérsia nas gôndolas
Empresas alvos de ações nos EUA 

Unilever (Ben & Jerry’s e Breyers)
O que a empresa diz: sorvete que é 
“100% natural”
Alegação do processo: Na verdade, os 
produtos contêm cacau alcalinizado 
processado com carbonato de potássio.

Chobani
O que a empresa diz: iogurte contém 
“caldo de cana vaporizado”
Alegação do processo: Caldo de cana 
vaporizado é um nome “falso e 
enganoso” para açúcar ou melaço seco 
de cana.

Hershey
O que a empresa diz: os chocolates 
Kisses são “uma fonte natural de 
antioxidantes flavonóides”
Alegação do processo: Como a FDA 
não define “fonte” neste contexto, a 
alegação de que o produto contém 
nutrientes é inadequada.

Kraft
O que a empresa diz: algumas gomas 
de mascarTrident “não contêm açúcar”. 
Alegação do processo: O termo é 
impróprio, a menos que no rótulo 
também conste “alimento que não 
apresenta calorias reduzidas” ou 
“inadequado para controle de peso”.

Ocean Spray
O que a empresa diz: sucos de frutas 
“sem adição de açúcar”
Alegação do processo: Os rótulos não 
revelam que o produto não apresenta 
“baixas calorias” ou “calorias reduzidas”.

A Food and Drug Administra-
tion (FDA) elabora as regras para
os rótulos, mas não tem recursos
suficientes para fiscalizá-las, afir-
ma ele. Portanto, os advogados
dos consumidores começaram a
atuar como fiscais autonomea-
dos. Trabalhando com Gore estão
veteranos das guerras do tabaco
da década de 90, como o Barrett
Law Group e o escritório Provot
Umphrey Law Firm.

Após a indústria do
tabaco nos anos 90,
marcas de alimentos
vendidos como opções
“s a u d á ve i s ” são alvo
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