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Buenos Aires, 19 de Agosto de 2003 - Com a crise econômica, os argentinos substituíram 
restaurantes pelos cafés. Na quase européia Buenos Aires, sair para tomar um cafezinho de 
manhã, outro depois do almoço e provavelmente um terceiro no início da noite é um ritual do qual 
o argentino comum não abre mão. A capital do país é tida como a metrópole mundial com o maior 
número per capita de estabelecimentos definidos como "cafés", embora a Argentina não produza 
um único grão do produto que denomina o lugar. Calcula-se que sejam 2.800 bares do gênero na 
cidade - um para cada 1000 habitantes - em que o cafezinho é servido sempre nas mesas, 
acompanhado de água gelada e algum petisco, acessórios já incluídos nos cerca de 2 pesos ou 
2,50 que se cobra pela porção.  

O hábito, que rivaliza com a histórica mania do mate (ao estilo gaúcho, chupado por bomba em 
cabaças), não só não se enfraqueceu com a quebra econômica do país, entre o final de 2001 e 
início de 2002, como até cresceu no período, elevando em cerca de 30% o faturamento dos 
empreendimentos do setor - dos familiares até as redes.  

A crise argentina, tida como o mais duro tombo financeiro entre os vários países em 
desenvolvimento que definharam na última década, acabou beneficiando essa marca registrada 
portenha. Com a crise, uma parte da classe média empobrecida foi obrigada a encolher os gastos 
com restaurante e optar por programas mais baratos, como os encontros familiares ou entre 
amigos para beber e comer pequenas porções nos cafés.  

"Além de ganhar com os próprios argentinos, que passaram a freqüentar mais os cafés por 
economia, houve também um acréscimo de clientes nos cafés centrais e históricos pelo 
crescimento no volume de turistas, tanto nacionais como o estrangeiro, a partir da desvalorização 
do peso", relata um dos principais empresários do ramo na cidade, Carlos Gutierrez Garcia, 
espanhol dono do La Biela, no requintado bairro da Recoleta.  

Sem estatísticas a respeito do setor, a própria Associação de Bares e Restaurantes recomenda 
Gutierrez - seu ex-presidente e na Argentina há quase 40 anos - como fonte dos mais confiáveis 
dados sobre esse peculiar mercado.  

003 - "Logo que houve a desvalorização do peso e o ‘corralito’, nós sofremos, como todos, com a 
queda abrupta no movimento. Mas depois ele foi se recuperando e, a partir de setembro do ano 
passado, com o aumento de turistas e uma parcial normalização da vida no país, nosso 
movimento passou a crescer", resume.  

O La Biela fica numa das esquinas clássicas de Buenos Aires, a cem metros da entrada do 
Cemitério de La Recoleta, ironicamente um dos lugares mais requintados e conhecido por oferecer 
grande quantidade de bares e restaurantes de referência da cidade. Trata-se de um 
estabelecimento que funciona como bar desde 1810 e que se transformou em café em 1908.  

O nome "Biela" foi adotado na década de 60, quando as ruas ao redor do bar serviam para 
"rachas" de carros entre playboys. "Havia aqui perto uma subida famosa por romper o motor de 
muitos carros e consta que um dos pilotos chegou ao bar um dia trazendo uma biela (peça do giro 
do motor) fundida. E o dono de então resolveu pendurar a peça na parede e dar o novo nome ao 
lugar", relata Gutierrez Garcia, que assumiu o ponto nobre há 37 anos.  

A história do Biela é parecida com a de quatro dezenas de cafés denominados históricos e 
"vendidos" turisticamente pela prefeitura da cidade. Estabelecimentos como Café Tortoni (na 
Avenida de Mayo, de estilo neoclássico francês, fundado em 1858), Las Violetas (em Almagro, em 
1884) e a Confiteria Ideal (no bairro de San Nicolás, de 1912) vicejaram aos montes a partir do 
fim do século XIX e início do XX na capital argentina, inspirados nos modelos de cafés de Paris, 



Madri e Roma. Eles tornaram-se, desde então, os principais pontos de encontro dos portenhos e 
já ocupam a maior parte das incontáveis esquinas de Buenos Aires.  

A eles convergem aposentados, que se sentam pela manhã para tomar café, comer "medias-
lunas" (espécie de croissant) e ler jornal; profissionais, que descem dos escritórios e por vezes 
marcam reuniões nesses locais; e estudantes, vistos constantemente em reuniões escolares, 
durante as tardes. Nos finais de semana, encontros familiares cada vez mais comuns ajudam a 
engordar o faturamento dos cafés. Estima-se que um argentino adulto consuma diariamente entre 
três e quatro cafés, boa parte nesses estabelecimentos.  

No caso do La Biela, 30% do movimento atual vem de turistas nacionais e internacionais. 
Emprega 53 pessoas, entre garçons e pessoal de cozinha. Café, chocolate e derivados 
representam 30% do faturamento (não revelado); comidas leves e sanduiches, 50%; e bebidas 
alcoólicas, 20%. "A procedência de nosso café é predominantemente brasileira, que é o tipo mais 
apreciado pelo argentino", avalia Gutierrez, dono também de outros casas do tipo lanchonete.  

Ao lado dos cafés tradicionais, tem aumentado também nos últimos anos o número de redes 
conhecidas como "cafés-gourmets", com decoração moderna e menu no qual se pode escolher 
entre dezenas de variedades e procedências de café. E um caso bem acabado desse tipo de 
estabelecimento é a rede Coffee Store, em novembro de 1998 - bem no início da recessão, que 
persistiria por mais de quatro anos - abriu sua primeira loja. Desde então, foram quatro 
inaugurações por ano, o que gerou a maior rede do tipo no país, com 16 cafés em pontos nobres 
e shopping centers de Buenos Aires, uma em Punta del Este (Uruguai) e outra em Madri, na 
Espanha.  

"Optamos pelo estilo de café moderno para desenvolver o conceito de ‘butique’, algo que não 
existia por aqui. E estamos conseguindo uma ótima resposta e crescer rapidamente mesmo na 
crise", conta, orgulhoso, Sebastian Kantor, presidente da empresa, que no ano passado, no 
momento mais agudo da quebra argentina, abriu quatro estabelecimentos.  

"Trata-se de um produto ao alcance de quase todo mundo, o que nos salvou da queda abrupta no 
movimento que acometeu o comércio em geral. Além do mais, a classe média que perdeu poder 
de compra passou a passear mais em lugares como shopping centers, onde temos alguns 
estabelecimentos, e isso nos favoreceu. E como nosso custo por pessoa, num programa familiar, 
fica entre 7 a 8 pesos, um terço do que se gasta num restaurante, acabamos ganhando também 
uma parcela desse consumidor", resume Kantor, cuja rede faturou no ano passado 7 milhões de 
pesos, 46% a mais sobre 2001.  

"Este ano pretendemos fechar com outras quatro lojas novas e encerrar 2005 com 32 
estabelecimentos", projeta o empresário. O investimento por loja varia entre 150 mil e 300 mil 
pesos, e das 15 atuais, 7 são próprias e o restante no sistema de franquia.  

Entre os tipos de café oferecidos, o da Etiópia, o da Colômbia, o brasileiro (Santos Bourbon e 
Pietra Azul), o de Costa Rica e o da Jamaica representam 80% das vendas. "O café colombiano 
tem melhor marketing do que o brasileiro e por isso vende um pouco mais", conta Kantor.  

E animado por um crescimento ininterrupto mesmo sob a verdadeira depressão econômica do ano 
passado, o empresário - ex-executivo de multinacional - sonha longe. "Nossa meta é ser líder 
mundial em café gourmet e superar a norte-americana Starbucks (a maior do mundo, com 4 mil 
pontos nos EUA)", ri Kantor de sua própria ousadia, sem admitir porém que se trata de pura 
ficção.  

kicker: Os cafés são ponto de encontro de aposentados, empresários e estudantes  
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