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diálogo está na comunidade Starbucks Lo-
vers, no Orkut, um dos maiores sites de rela-
cionamento da internet:

- Quando vai ter Starbucks no Brasil?
- Não sei. Já ouvi boatos de que eles vinham

para cá várias vezes. Mas nunca chegam. Eu que-
ro muito que eles venham!

- Eu também quero muuuuuito!
E assim segue. Só nesse tópico de discussão, há

pelo menos 100 pessoas clamando pela chegada
ao País da maior rede mundial de cafeterias. A
comunidade tem mais de 38 mil membros, grande

parte deles brasileiros. A boa notícia
para esse pessoal louco para tomar
café em copinho de isopor é que desta
vez a americana Starbucks vem mes-
mo para o Brasil. Chega aqui pelas
mãos do casal Maria Luisa e Peter
Rodenbeck, sócios brasileiros dos res-
taurantes Outback e responsáveis,
nos anos 80, pela vinda do McDo-
nald's. O investimento inicial será de
R$ 20 milhões, metade para os ameri-
canos, metade dos brasileiros. Maria
Luisa diz que está, sim, negociando
com a Starbucks - há cinco anos - mas
que não há nada concreto. Fornecedo-
res, empresários do setor e espe-
cialistas em varejo e franquias, en-
tretanto, garantiram à DINHEIRO: o
contrato já foi assinado e a primei-
ra loja será inaugurada no Rio de
Janeiro, em abril. DINHEIRO
apurou ainda que nesta semana um
grupo de executivos da rede america-
na desembarca em terras cariocas
para fechar a compra do imóvel onde

será o primeiro Star-
bucks brasileiro.

O sigilo é com-
preensível. Segun-
do um especialista
do setor, contratado
há quatro anos para
prospectar o merca-
do para o Star-
bucks, existe uma
cláusula no contrato
com o parceiro na-
cional que impede
qualquer anúncio
antes que a sede,
em Seattle, permi-
ta. "Mas que o negócio já foi fechado
e assinado, isso é certo", diz. Segundo
ele, e a própria Maria Luiza Roden-
beck, a negociação se arrastou pelos
últimos cinco anos. No início, um dos
candidatos a parceiro da cadeia ame-
ricana era a Ipanema Coffee, fornece-
dora da Starbucks e uma das maiores
produtoras de café do País, perten-

cente ao bilionário Júlio Bozano. A
Ipanema, que vende 25% de sua pro-
dução para o Starbucks, é inclusive
administradora de obras sociais da
rede no Brasil: dois orfanatos para
crianças abandonadas, em Santos, no
litoral paulista, e em Alfenas (MG),
onde fica a sede da empresa. "Tínha-
mos duas maneiras de crescer em
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nosso negócio: entrando para o ramo
de cafeterias, com o Starbucks como
parceiro, ou ampliando nossa produ-
ção. Sem recurso para as duas coisas,
optamos pela segunda", diz Washing-
ton Luiz Alves Rodrigues, diretor
superintendente da Ipanema. Ape-
sar de não topar o negócio, a Ipane-
ma não deixou de lado a idéia de en-
trar para o ramo das cafeterias e
montou sua própria marca: a Cafee-
ra, com quatro lojas em São Paulo.

Outra rede assediada pela Star-
buscks foi a Fran's Café, hoje com
mais de 90 lojas. "Há quatro anos, o
'ceo' Howard Schultz esteve aqui co-
migo em meu escritório", diz José
Henrique Ribeiro, diretor executivo

do Fran's. Para ele, a venda dos cafés
não interessava, pois o foco de seu ne-
gócio são as franquias - e o Starbucks
trabalha com lojas próprias. Segundo
o executivo, Schultz, em seus ensaios
para fincar a bandeira Starbucks no
Brasil, tentou até uma negociação com
o governo federal para conseguir in-

centivos que ajudas-
sem a baixar os pre-
ços dos produtos da
rede. Em vão.

São eles - os
preços - um dos

maiores desafios
que o

Starbucks irá enfrentar por aqui.
Nos Estados Unidos, um expresso
custa US$ 2. Aqui, conforme previ-
sões de especialistas, o valor chegaria
a R$ 10. Cafés mais elaborados, como
o Caffè Latte e o Caffè Vanilla Fra-
puccino, ficariam em torno de R$ 15.
"Lá nos EUA, eles são uma rede vol-
tada para classe média. Aqui, ficariam
restritos à classe A", diz João Guilher-
me Pires Martins, administrador das
fazendas de café do ex-governador
Orestes Quércia (que também está en-
saiando o lançamento de uma cafete-
ria, a Octávio). Isso mudaria bastante
o perfil da rede ao se instalar no Bra-
sil. DINHEIRO apurou que, em vez
de lojas de rua, a Starbucks migraria

para os shoppings, onde
está o público de maior
poder aquisitivo. E, em-
bora existam previsões
iniciais de um crescimen-
to explosivo, de 100 uni-
dades em dois anos, o nú-
mero de cafeterias seria
mais restrito, até que o
consumidor brasileiro se
acostumasse com o cafe-
zinho a R$ 10. Procurada,
a porta-voz da Starbucks
nos Estados Unidos,

May Kulthol, não comentou as estra-
tégias da rede. Disse apenas que a
Starbucks está entusiasmada com o
potencial do Brasil, "mas que, no mo-
mento, não tem nenhum anúncio a fa-
zer". O que se sabe é que o fundador
Schultz quer ver suas cafeterias por
toda parte, seja em que país for. Nes-
se ponto, o Starbucks
tem o mesmo ímpeto
territorial de uma
Blockbuster, por
exemplo. Ele cos-
tuma dizer que o
primeiro lugar de
uma pessoa

é sua casa, depois o local de trabalho e
em terceiro, o Starbucks. "Isso será
difícil por aqui", diz Alberto Serrenti-
no, consultor de varejo da Gouvêa de
Souza & MD. "Para boa parte dos bra-
sileiros, o terceiro lugar mais freqüen-
tado é o bar, para tomar cerveja", diz.
Também pesa a diferença entre o café
que o brasileiro está acostumado e o
que é servido pela rede americana.

A diferença, entretanto, pode se tor-
nar um trunfo. "A marca tem um apelo
fortíssimo. As pessoas não vão ao Star-
bucks só pelo café, mas sim pela expe-
riência. Além disso, andar com um co-
pinho de café da Starbucks dá status",
diz Serrentino. Marcelo Cherto, presi-
dente do Grupo Cherto, especializado
em franquias, vai mais longe. "Para
muita gente, o Starbucks é como
uma religião. Há até uma linguagem
própria. Os freqüentadores não fa-
lam mais em café com leite, mas
sim em Caffè Latte", afirma. Nas ca-
feterias de Schultz, a loja é o chamariz
e não o produto. Nelas, o consumidor
passa horas, não só tomando café, mas
trabalhando (há conecção à internet)
ou comprando música. Isso mesmo: há
alguns anos, o Starbucks lançou um
serviço pelo qual o cliente escolhe mú-
sicas e grava um CD personalizado,
tudo dentro da cafeteria. Paga-se por
música. O sucesso foi tanto que a em-
presa lançou faixas exclusivas e criou
um selo próprio. A última novidade de
Schultz vai um pouco mais além. Ago-
ra ele irá, em parceria com a distribui-
dora Lionsgate, promover o lançamen-
to do filme "Akeelah and the Bee", que
estréia em abril nos EUA. Os baristas
- funcionários que servem os cafés -
vão assistir à fita antes da estréia e de-
pois irão comentar o filme com os
clientes. A rede também venderá o
CD com a trilha sonora. A contraparti-
da será um percentual não revelado da

receita das bilheterias. •




