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H
ALBERTO SARAIVA DO HABIB´S

VENDER BARATO
MUDOU A MINHA VIDA

ouve consenso, entre os editores da
Revista, a respeito de quem seria o
nosso entrevistado para esta edição
especial sobre Varejo. Queríamos
conversar com Alberto Saraiva,
o C.E.O. da rede de fast-
food Habib’s, um dos
mais espetaculares
sucessos de varejo
autenticamente
construídos no
Brasil.

Em contato
com especi-
alistas es-
trangeiros –
no mundo
acadêmico o empresarial
– é quase impossível ex-
plicar como, neste seg-
mento quase exclusivo,
em que se destacaram as
grandes organizações
internacionais, através
de especializações –
como McDonald’s, Piz-
za Hut, Taco Bell, Wie-
nerwald e outros – o Brasil
“emplacou” com uma rede
criada por um português,

com um cardápio que oferece, ao
lado do aparente exotismo dos
quibes e esfihas orientais, pizzas,
hambúrgueres e pastéis de Belém,
para sobremesa.

Saraiva marcou a entrevista na
segunda loja-modelar, no bairro do

Morumbi, em SP – da sua nova
rede: o Ragazzo, cuja estrela
principal será “o macarrão,
que os brasileiros estão

acostumados a comer desde
crianças”. Fomos em
três, para a entrevista:
o editor e dois profes-
sores da ESPM. Vol-
tamos fascinados pe-
la verdadeira aula
recebida deste em-
presário, cuja visão
de mercado alia a
simplicidade na

análise de oportunidades à pre-
cisão milimétrica que aplica na
implantação dos seus sistemas
operacionais. Além do relato de
uma biografia – que poderia ser a
de muitos outros cidadãos brasi-
leiros – em que a adversidade pro-
duziu, também, importantes lições
para a vida.

JRWP
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JR – Alberto, como se sente, sendo
português, de ser o maior em-
presário de comida árabe no Brasil?

ALBERTO – São coisas do destino.
Nem sempre o que planejamos
para nossa vida acontece. Os meus
planos eram de ser médico, entrei
numa faculdade de medicina; toda
minha vida foi planejada para
exercer essa profissão...

JR – Mas o seu pai era um comer-
ciante razoavelmente bem-suce-
dido. Por que você ia ser médico?

ALBERTO – Nas minhas origens,
nunca houve alguém que tivesse
curso universitário, ou que se desta-
casse, numa profissão liberal como
advogado, médico, dentista etc. E
por ser de origem humilde – nasci
numa aldeia, em Portugal –, na
família, havia o sonho de ter al-
guém que se formasse, tivesse cul-
tura, uma profissão.

JR – Ou seja, era mais valorizado
ser médico do que comerciante.

ALBERTO – Sem dúvida. O sonho
dos meus pais era ter um filho for-
mado em medicina. Muitas vezes,
a escolha da profissão é deter-
minada por alguém; nem sempre
você escolhe. Meu pai pôs na
minha cabeça que eu deveria me
formar em medicina; cresci achan-
do que queria ser médico. Como
disse, nasci em Portugal, meus pais
vieram para o Brasil quando eu
tinha seis meses, e fomos morar no
Paraná. Quando fiz 17 anos, muda-
mos para São Paulo, onde eu iria
formar-me em medicina. Ao che-
garmos, meu pai comprou uma
padaria. Tive dificuldade para entrar

na faculdade, pois minha formação
escolar era muito fraca, e fiquei três
anos na fila do vestibular. Passados
19 dias da compra da padaria, hou-
ve um assalto e meu pai foi assas-
sinado. Essa tragédia mudou a
minha vida. Eu já tinha consegui-
do entrar na faculdade, mas a única
coisa que tínhamos era a padaria.
Tranquei a matrícula, no primeiro
ano, e fui cuidar da padaria.

JR – Você já tinha trabalhado com
seu pai?

ALBERTO – Quando morávamos
no Paraná, meu pai era comer-
ciante – tinha representação de
doces –, e desde os meus 13 anos,
me levava junto, nas suas visitas
de vendas.

JR – Você se interessou porque eram
doces ou porque era venda? E se
ele vendesse peças de automóvel?

ALBERTO – Interessei-me pelas
duas coisas. Era agradável, ele via-
java muito e havia um pouco de
aventura. Eu era o filho mais velho.
E o meu lado de comerciante tal-
vez tenha nascido disso. Muitas ve-
zes, quando visitávamos bares, ele
me dava um e ia ao outro. Nós
disputávamos quem venderia mais.
Como era uma freguesia antiga, o
pessoal me atendia...

JR – Quando você assumiu a pada-
ria, teve a ajuda de seus irmãos?

ALBERTO – Não. Eu tinha 19 anos,

e meus irmãos 12 e 13 anos – eram
crianças. A padaria era velha,
ultrapassada, ficava no Belenzinho,
bem no meio de outras 5 padarias.
Os clientes não tinham como che-
gar à minha, sem passar pelas ou-
tras. Tive todas as dificuldades do
mundo: não tinha equipe, não tinha
equipamento, ponto comercial,
enfim, não tinha nada. Mas foi
nessa padaria que aprendi a grande
filosofia da vida, que é vender
barato. Ou fazia isso ou não sobre-
viveria, pois não tinha outra atra-
ção: a padaria não era bonita, não
tinha produtos bons porque minha
equipe era ruim. Na época, o preço
do pãozinho era tabelado pela
SUNAB e os patrícios diziam que
não dava lucro. Para tentar sobre-
viver, coloquei o pãozinho 30%
mais barato do que o preço da
tabela da SUNAB e mais uma pro-
moção: quem comprava 10, leva-
va12. O foco era totalmente cen-
trado no preço. A partir daí, come-
çaram a acontecer coisas que mu-
daram a minha vida. Logo apareceu
o padeiro de rua, que é aquele que
compra na padaria e vende nos
bares. Esse padeiro de rua com-
prava muito, e fui conquistando
essa freguesia. Troquei os equipa-
mentos, a equipe, melhorei a quali-
dade dos produtos. Meus concor-
rentes achavam incompreensível o
que eu estava fazendo, mas era por
necessidade. Quando baixei assim
o preço, descobri que os meus resul-
tados começaram a aparecer. Estou
com uma campanha da baby es-
fiha: “O zero do Habib´s baixou”.

“COLOQUEI O PÃOZINHO 30% MAIS BARATO DO QUE O PREÇO
DA TABELA DA SUNAB E QUEM COMPRAVA 10, LEVAVA 12.”
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De R$ 0,59 passei para R$ 0,39,
para enfrentar o mês de fevereiro,
que normalmente é ruim. Tivemos
a maior lucratividade de todos os
tempos do Habib´s no mês de feve-
reiro – vendemos quase 80 milhões
de unidades.

JR – Você sabe que foi assunto de
um chat de profissionais na inter-
net? Um grupo de 1.200 executivos
discutiram durante 15 dias essa sua
campanha...

ALBERTO – Foi o maior resultado
de todos os tempos – faturamos 36%
a mais nesse mês de fevereiro do
que no mesmo mês do ano passado
e tivemos uma lucratividade de
23% contra 14% do ano passado.
Lógico que há o marketing, mas
apoiado nesse item fortíssimo, que
foi o preço. Na reunião com o
pessoal da agência, eles brincaram
e o pessoal da mídia disse para a
criação: “Bom, com esfiha a 0,39,
vocês não precisam criar nada”. Foi
essa filosofia de vender barato que
mudou a minha vida na parte
profissional. Comecei vendendo
barato porque não tinha estrutura,
qualidade, funcionários... Aprimo-
rei isso, passei a ter estrutura, fun-
cionário e  qualificação, e conti-
nuei vendendo barato. É o que deu
certo, no Habib´s.

JR – E como foi o caminho da pada-
ria ao Habib´s?

ALBERTO – Após um ano e meio,
vendi a padaria por um valor bem
mais alto do que ela havia custado.
Mas o sonho de ser médico conti-
nuava e corri paralelo, com a medi-
cina e o comércio. Eu me formei,
fiz especialização na Santa Casa

mas, em seguida, deixei a medi-
cina. Fazer o curso exigiu persis-
tência: tranquei a matrícula no
primeiro ano; no terceiro estava
com dificuldade, tranquei nova-
mente. Um curso de seis anos levou
oito. Tive várias experiências co-
merciais, sempre relacionadas com
restaurantes – casa de pastel,
pizzaria, churrascaria, sempre com
a mesma filosofia, o mesmo con-
ceito e com as casas sempre lota-
das. O restaurante Ragazzo, por
exemplo, abri sem propaganda e,
no último sábado, entraram 1.100
pessoas e teve fila de duas horas,
na porta. É lógico que atrás disso
há outros conceitos: estrutura forte
e produção.

JR – Isso tem a ver com a obser-
vação que você fez, sobre o pessoal
de produção na padaria, que era
fraco?

ALBERTO – Foi a padaria que me
ensinou. Por exemplo, descobri que
tinha de aprender a fazer as coisas,
porque meu padeiro era ruim. Ele
tinha problemas familiares; às
vezes, largava tudo e ia embora. E
de manhã não tinha pão. Então fui
para a área de produção e virei
padeiro. Aprendi as receitas do Ha-
bib´s com um árabe; as receitas do
Ragazzo são quase todas minhas.

JR – Como você abriu o primeiro
Habib´s? Você teve uma padaria,
depois churrascaria. Como, de re-
pente, entrou nesse mercado árabe?

ALBERTO – Eu tinha uma lancho-
nete na rua Lins de Vasconcelos,
conheci um senhor, já de certa
idade, aposentado, que veio pedir
emprego. Perguntei a ele o que sa-
bia fazer e ele disse que tinha sido
cozinheiro árabe; descobri que ele
tinha sido um dos melhores cozi-
nheiros da rua 25 de Março, zona
de comércio árabe na cidade de
São Paulo. Isso foi em 1985. Foi ele
quem me ensinou toda a culinária
árabe. Ele disse que sabia fazer
esfihas abertas, que só existiam em
dois lugares. Aprendi as receitas
com ele e decidi fazer um fast food
de comida árabe, coisa que ainda
não existia. Havia restaurantes, mas
não tinham esse conceito de
rapidez e preço. Achei um ponto
na rua Cerro Corá, no Sumarezinho,
e apliquei a filosofia de preço
barato – na época, o preço de um
cafezinho dava para comprar 3
esfihas. Acordava às 4 horas da
manhã e, junto com mais duas ou
três pessoas, ia para a cozinha e
produzia tudo: recheio, pão, tabule.
Onze horas abria o restaurante e ia
para o salão, na parte de aten-
dimento. Trabalhava 14 a 16 horas
por dia.

CARLOS MONTEIRO – E os outros
negócios?

ALBERTO – Na época, só tinha o
da Cerro Corá, porque meu esque-
ma era de montar o negócio e ven-
der. Havia também a Santa Casa e
não tinha tempo. Eu gastava pouco

“COM A CAMPANHA DA BABY ESFIHA R$ 0,39, TIVEMOS A
MAIOR LUCRATIVIDADE DE TODOS OS TEMPOS.”
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na montagem e, depois, vendia
caro. Havia uma equipe de cor-
retores que me acompanhava. Eles
sabiam: para onde eu ia era lucro
certo. Vendi uma loja na Santo
Amaro 30 dias antes da inaugura-
ção. Garanti por escrito quanto a loja
iria vender, e vendi antes para que
não tivessem de pagar mais depois.

JR – E como foi o Habib´s número 2?

ALBERTO – O Habib´s da Cerro
Corá chegou a ficar com mais de
quarenta dias com fila na porta.
Muitas vezes, às 19h30m, mandava
fechar as portas e avisar aos clientes
que a mercadoria havia acabado.
Comecei a ser procurado para mon-
tar outros Habib´s, e tudo sempre
muito dependente de mim. Abria
uma nova loja e passava 15 dias

lá. Já estava fazendo uma espécie
de franquia, sem saber, porque me
associava a outras pessoas e elas é
que cuidavam do negócio. Abri
lojas na Cardoso de Almeida, na
Rodrigues Alves, sempre com al-
guns sócios e eu ficava na parte de
produção. Quando abrimos a 12a

loja, percebi que estávamos cor-
rendo o risco de perder todo o ne-
gócio porque estávamos perdendo
a padronização, o controle, as
receitas etc. Ainda que eu ensinasse
o cozinheiro, não dava para con-
trolar a qualidade. Decidi, então,
montar a Central de Produção, que
são as cozinhas industriais do

Habib´s – e a partir daí todos os pro-
dutos eram feitos na Central. Cada
cozinha produz para uma região.
Aqui em São Paulo, por exemplo,
temos uma Central de Produção
que atende 110 lojas. Foi assim que
o Habib´s cresceu. Criamos o Mas-
ter Franqueado, que é um grupo de
pessoas ou uma empresa que nos
representa na região. Esse grupo
tem de montar uma Central de
Produção e operar no mínimo duas
lojas. O resto cresce através de
franquias, e eles mesmos são os
franqueadores da região. Hoje,
tenho 12 master franquias no Brasil,
de Porto Alegre a Manaus.

“A ÚNICA COISA QUE TÍNHAMOS ERA A PADARIA.”
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“ATRÁS DISSO HÁ OUTROS CONCEITOS:
ESTRUTURA FORTE E PRODUÇÃO.”

JR – A planta dessa Central de Pro-
dução é padronizada? Quem de-
senvolveu isso e como se assegu-
ram quantidade e qualidade?

ALBERTO – Fui eu que desenvolvi
– e foi tudo na “raça”, no conhe-
cimento e na experiência. Eu tinha
a experiência, criamos o layout,
compramos os equipamentos, pe-
guei os melhores cozinheiros – que
já estavam comigo –, montamos a
Central e a desenvolvemos. Hoje
é diferente. Temos um projeto, uma
construtora, com uma equipe de
arquitetos e engenheiros...

JR – Evidentemente, esses projetos
têm um valor quase igual ao da
marca.

ALBERTO – Têm. Por exemplo, es-
se de Manaus, para ter o direito de
nos representar, ter os projetos e
tudo mais, pagou, só pela trans-
ferência de know-how, R$ 500 mil.

CARLOS MONTEIRO – Quer dizer,
o Habib´s no seu início e agora são
coisas completamente diferentes?

ALBERTO – O início nasceu de
toda essa situação de necessidade,
trabalho, experiência, com tudo em
cima de mim. Hoje temos estrutura
em tudo. A nossa franquia é privi-
legiada, porque quando o franquea-
do olha de lado já tem alguém
querendo saber o que ele quer.
Nosso setor, que cuida das fran-
quias, deve ocupar umas 500 pes-
soas para cuidar de todo o Brasil.

JR – Você leu o livro que conta a
história do McDonald´s?

ALBERTO – Não li, mas tenho al-

gum conhecimento da história
deles. Quando uma empresa nasce
assim, sempre há um empreendedor
por trás. Normalmente temos a ten-
dência de achar que foi feita uma
reunião, em que se decidiu criar al-
guma coisa e como deveria ser. Na
verdade, não é isso; é sangue, suor
e trabalho.

JR – A grande revolução do Mc-
Donald´s é que descobriram que o
serviço podia ser decupado em
unidades – quanto menores, melhor
– e depois era uma questão de
multiplicar isso. E acho que tem
algo a ver com o que você fez.
Como você chegou a essa consta-
tação, de que o serviço deveria ser
dividido, e as várias partes adminis-
tradas para que houvesse uma
padronização na qualidade?

ALBERTO – Isso é difícil de expli-
car porque não tive essa formação.
Para mim, as idéias surgiam das
necessidades. Como comecei do
zero, fui aprendendo e absorvendo
todos os setores. Quando se fala de
projeto, por exemplo, criamos uma
empresa, a Vector, já que não podía-
mos ficar fazendo os projetos como
no início. Hoje, nessa parte de
engenharia, há uma equipe com
mais de 20 pessoas, mas o projeto
final sempre vem para que eu apro-
ve, porque conheço o funciona-
mento de tudo por dentro. Se uma
pia está mal localizada ou um forno
fora do lugar, muitas vezes o enge-

nheiro não percebe. Hoje há uma
padronização. Se vamos para o
setor de marketing, o meu envol-
vimento é quase como se fosse um
dos diretores da empresa.

CARLOS MONTEIRO – Hoje, o
Alberto Saraiva, à frente de toda
essa operação, dedica-se a quê?

ALBERTO – A parte de finanças
quem cuida é o meu irmão. Eu cuido
da lucratividade. Meu envol-
vimento é em todos os setores,
porque participei de todos. Tenho
uma diretoria de produção, por
exemplo, mas como participei disso,
então me envolvo. No marketing há
um diretor, que está comigo desde
o início; mas também tenho
envolvimento no marketing.
Participo do atendimento aos
clientes, visito as lojas. Nessa loja,
do Ragazzo, por exemplo, estou
ficando direto na cozinha – meu
envolvimento é total, desde a parte
de receitas, que estão sendo feitas
e modificadas. Não é fácil explicar,
mostrar um modelo pronto, que
funcione. Escrevi um livro onde ten-
tei colocar todos esses itens de uma
forma organizada: “Os man-
damentos da lucratividade”. O
sucesso do Habib´s veio de um local,
uma filosofia de vender barato, sem
investimento, sem capital externo,
sem injeção de dinheiro, que se
transformou numa rede de 250 lojas,
por onde passam 150 milhões de
clientes/ano. Os “mandamentos” da
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operação estão em três setores:
vendas, controle de despesa e de
pessoas. Se pudesse colocar tudo
numa frase, diria que o Habib´s se
baseia nesses três princípios: vender
muito, gastar pouco e motivar
pessoas. Aprendemos algumas
coisas: por exemplo, temos de ven-
der 1,5 bebida por cliente e ponto
final. Caso contrário, teremos pro-
blema na operação. A cada três
clientes, temos de vender uma
sobremesa – é outro mandamento.
São produtos lucrativos, que com-
pensam o mix. Um suco custa R$ 3,
e tem um custo de R$ 0,40 – ganha-
se R$ 2,60. Também há que consi-
derar a questão da verticalização,
porque para vender barato precisa
comprar barato. Só posso vender
água a R$ 0,10 se comprá-la a R$
0,05. Então verticalizamos a empresa
– a sorveteria é nossa, a indústria de
pães árabes e sírio é nossa, laticínio
é nosso. Nosso pão, por exemplo,
chega na loja 50% mais barato do
que o pão do McDonald´s.

JR – Você não terceiriza nada?

ALBERTO – As coisas principais, não.

JR – Como você toma a decisão do
que vai verticalizar e do que vai
terceirizar?

ALBERTO – Os produtos carro-
chefe procuro verticalizar de qual-
quer forma. O que é carro-chefe?
Esfiha de carne, de queijo, kibe,
pizza, que são os produtos que atra-
em os clientes. O grande carro-
chefe do Habib´s é a esfiha de carne

que vende 600 a 700 milhões de
unidades/ano. É o preço que atrai,
o produto que sai na hora – coloca-
se no forno e, um minuto e meio
depois, está pronto. Mas, não é
apenas um produto pré-fabricado;
ele tem qualidade.

JR – Uma pergunta um pouco fora
do nosso assunto varejo. Você já foi
procurado por pessoas ou empresas
dos países árabes?

ALBERTO – Os árabes do Brasil
torcem o nariz ao Habib´s porque
acham que perderam a oportu-
nidade de ter esse tipo de comércio.
Era uma oportunidade existente e
eles não souberam encontrar uma
forma de socializar isso. Aliás, nem
sei se eles teriam esse desejo...

JR – Já teve alguma experiência no
exterior?

ALBERTO – Tínhamos seis lojas no
México, e alguns pretendentes de
outros países.

JR – O Brasil é um país peculiar. Em
que outro país do mundo você
encontra, no mesmo restaurante, ki-
be, esfiha, pizza, cachorro-quente e
sobremesa portuguesa? Se fossem 250
lojas vendendo esfiha no Irã ou Iraque,
tudo bem. Mas no Brasil, um país sul-
americano, de cultura portuguesa! Até
que ponto esse seu modelo tem a ver
com o mercado brasileiro?

ALBERTO – A maior prova do sucesso
do Habib´s é a adaptação. Nosso con-
ceito é diferente do fast-food ame-

ricano – eles focam em um determinado
produto e vendem só aquilo. Ou só
hambúrguer, ou só frango etc.

JR – Tem a ver com a cultura deles.

CARLOS MONTEIRO – Mas aqui
não deu certo.

JR – Uns deram certo e outros não.
O hambúrguer, por exemplo, quan-
do eu era garoto, não existia.

ALBERTO – Acho que o que deu
certo não foi o Habib´s em si; foi o
conceito usado no Habib´s. Um
fast-food de comida árabe, teorica-
mente, não teria tanta aceitação
pelo público brasileiro. Comida
italiana é muito mais popular;
nossas crianças já nascem comendo
macarrão. Então o que deu certo
foi o conceito usado e não a comida
árabe em si. Se eu tivesse come-
çado com o conceito do Ragazzo,
no início, talvez não tivesse hoje
250, e sim 500 lojas. Para o varejo
ter sucesso, deve ter algumas par-
ticularidades, que chamo de itens
fortes, carros-chefes: preço, produto
de grande aceitação, localização,
estrutura etc. Quando montei a
primeira loja do Habib´s, minha
idéia não estava focada em comida
árabe; o conceito era comida árabe,
mas o que iria atrair o público era
o seguinte: quais os produtos mais
populares, mais atrativos? Aí veio
a esfiha, o kibe, a pizza. O Pedro,
que trabalhava comigo, estranhou:
“Pizza? Isso vai descaracterizar o
fast-food”. Respondi: “mas pizza
todo mundo come. Se conse-
guirmos fazer uma pizza boa e ba-
rata, vai vender”. Quando abrimos,
a pizza era o terceiro item mais
vendido. E foi importante, porque

“ACHO QUE O QUE DEU CERTO NÃO FOI O HABIB´S EM SI;
FOI O CONCEITO USADO NO HABIB´S.”
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NÃO É APENAS UM PRODUTO
PRÉ-FABRICADO; ELE TEM QUALIDADE.”

a maioria das pessoas tinha medo
de entrar num restaurante árabe e
não saber o que pedir – tabule, kibe
cru. Aí diziam: “Mas tem pizza?”
E vinham para comer pizza e aca-
bavam conhecendo os outros pro-
dutos. Temos hambúrguer, que não
tem nada a ver com restaurante ára-
be. Essa variedade de produtos
atrativos foi um dos fatores do nosso
sucesso. Isso atraiu as pessoas para
o restaurante. O pastel de Belém
que lançamos, por exemplo, trouxe
a idéia de Portugal. Lá, vi fran-
ceses, ingleses comendo, achando
uma delícia e disse a mim mesmo:
tenho de levar isso para o Brasil.
Novamente, algumas pessoas estra-
nharam: “Mas lançar pastel de
Belém?” E eu respondi: é uma delí-
cia! Hoje, o pastel de Belém deve
ser o sétimo item mais vendido.
Nós tivemos de fazer uma fábrica
de folheados só para o pastel de
Belém. Foi o produto que mais
vendeu em lançamento.

JR – E em delivery, vocês são fortes?

ALBERTO – Quinze por cento do
nosso faturamento vem do delivery.

JR – E é mais ou menos lucrativo
do que os serviços na loja?

ALBERTO – É mais porque tem os
mesmos preços da loja e não tem o
serviço de garçom, restaurante etc.

JR – E o serviço de logística, não é
complicado?

ALBERTO – Nosso delivery é ter-
ceirizado. Em tudo que faço, tento
ter um diferencial. Tínhamos de
implantar o delivery, porque havia
muitas solicitações, e pensei: isso

não vai dar certo, vou centralizar
isso. Qual é o grande problema do
delivery? É a demora na entrega.
Decidi: temos de implantar o deli-
very, mas vamos estipular 28 minu-
tos para entregar. Se não entregar em
28 minutos, o cliente não paga nada.

JR – Por que 28 minutos? Por que não
27 ou 29?

ALBERTO – Tenho cisma com o nú-
mero 7. Três vezes sete, dava 21 –
era pouco e 35 era muito. Então
estipulei 28 minutos. Não consegui
encontrar nenhum contact center que
fizesse isso por um preço acessível.
Aí ajudamos a montar um contact
center que hoje é um dos maiores do
Brasil – o VoxLine. Liga de qualquer
lugar do Brasil, cai no VoxLine, aperta-
se a tecla, o pedido sai de dentro da
cozinha mais próxima, localizado

pelo sistema. Se ligar do Belém do
Pará, o sistema localiza o cliente –
Belém do Pará já está mapeado por
nós – e a loja mais próxima tem de
entregar em 28 minutos, ou o cliente
não paga nada.

JR – Como é que você consegue que
as pessoas façam o que você está
mandando?

ALBERTO – Treinamento e plane-
jamento. No VoxLine – no sábado –
trabalham 450 moças, atendendo
telefonemas de todo o Brasil. O
VoxLine hoje trabalha para outras 30
empresas. Criamos uma coisa que
ninguém tinha: a cidade inteira
mapeada. Quando liga da sua casa,
já sei onde você está, qual a loja
mais próxima, como chegar. E apren-
demos isso na raça. E a VoxLine hoje
trabalha para a Fiat, Telefônica...
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JR – É uma empresa independente?

ALBERTO – Sim. Tem seu presi-
dente, o superintendente e pertence
à nossa holding.

CARLOS MONTEIRO – E como
você lida com os casos em que não
cumprem os 28 minutos?

ALBERTO – O próprio sistema
indica. Primeiro, o cliente não pa-
gará pelo serviço e isso vai ser detec-
tado pela loja. Vai entrar numa conta
da loja, será dada entrada e irá para
o banco de dados do VoxLine.
Quando chega no fim do mês, eu sei
quantos casos não foram entregues
dentro do pedido. Logicamente, se o
pedido que passou dos 28 minutos
não gerou nenhuma ocorrência, não
fico sabendo.

JR – Ou seja, se o cliente receber
em 35, 40 minutos e não reclamar,
não acontece nada.

ALBERTO – Isso ocorre. Mas se há
muitas entregas registradas acima

dos 28 minutos, haverá prejuízo da
própria loja, e isso é raro acontecer.
Só quando há algum acidente ou
algo assim.

JR – Você tem um SAC?

ALBERTO – Faz parte do VoxLine e
nele trabalham 42 pessoas.

JR – Se alguém, no Habib´s, é mal
servido, pode reclamar direto na loja?

ALBERTO – Em todas as lojas há
um cartaz com o “Alô tia Eda”, que
é nome do SAC. Demos esse nome
porque é assim que os sobrinhos
chamam minha irmã. São mulheres
que atendem, e por dois anos
consecutivos – 2004/2005 – foi
eleito, pela revista Consumidor
Moderno o melhor SAC do Brasil.
Eles fizeram uma experiência,
telefonando para todos os SACs,
para ver quanto tempo levava para
ser atendido, para que fosse resol-
vido um problema, se tinha fina-
lização etc. E fomos o melhor, o
mais rápido, o mais eficiente. É

uma despesa tremenda, que consi-
dero como um investimento impor-
tantíssimo.

JR – O que esse SAC traz como in-
formação para o seu negócio?

ALBERTO – Primeiro, me informa
se o negócio está indo bem ou não;
segundo, me direciona às falhas.

JR – Como você usa isso?

ALBERTO – Temos um departa-
mento de atendimento a cliente,
com cerca de 30 pessoas, e o SAC
está abaixo dele. Esse departamento
diz: temos de fazer uma campanha,
direcionada para determinado
problema.

JR – Você pode dar um exemplo?

ALBERTO – Antes de termos essas
caixinhas de papelão próprias,
tínhamos muito problema com
embalagem – o produto chegava
amontoado, grudado. Tenho uma lista
das 10 piores lojas em atendimento.
Não significa que elas sejam
péssimas em atendimento mas, entre
as melhores, são as que têm recla-
mações. Então, fazemos um trabalho
direcionado para essas 10.

JR – Você dá alguma recompensa
para as melhores?

ALBERTO – Temos um esquema de
premiação no fim do ano – durante
a nossa convenção –, onde são
eleitos os melhores. No ano passado,
por exemplo, nos reunimos no
Olympia – havia 1.500 pessoas – e
demos seis veículos zero quilômetro,
por merecimento, e mais de 70
televisores. E isso para todas as
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categorias. O melhor chefe de co-
zinha, o melhor garçom, o melhor
gerente, cada um ganhou um carro
zero quilômetro. Para as secretárias,
houve viagem, televisores... Temos
um ranking anual, que nos dá a
posição de quem são os melhores.

JR – Você diria que o nível de satis-
fação dos seus funcionários é alto?

ALBERTO – Diria que é bom, por-
que nosso ramo é árduo – trabalha
sábado, domingo. A folga do nosso
funcionário é na segunda.

JR – E a remuneração?

ALBERTO – É um pouco acima do
mercado. Se compararmos com
outros fast-food, pagamos 30 a 40%

acima do que o pessoal do Mc-
Donald´s ganha.

CARLOS MONTEIRO – Quantas
das suas lojas são próprias e quantas
são franquias?

ALBERTO – Cinqüenta por cento
são próprias e 50% franquias. Anti-
gamente, essa proporção era 80
próprias e 20 franquias.

CARLOS MONTEIRO – Você pre-
tende fazer mais franquias e menos
próprias?

ALBERTO – Temos feito investi-
mentos dentro da empresa. Há mais
dinheiro para investir dentro da
empresa do que antigamente, mas
– por outro lado – há uma procura
maior por parte de franqueados. A
solução que encontramos é partici-
parmos junto do franqueado da
própria loja. Ou seja, mesmo na
unidade franqueada, temos partici-
pações, que variam de acordo com
as circunstâncias. Normalmente
deixamos pelo menos 51% para o
franqueado, até para que haja uma
maior dedicação. Às vezes, partici-
pamos apenas com 10 ou 20%.
Mas – ainda que haja nossa partici-
pação – consideramos a unidade
como franqueada e não própria.

JR – Na sua opinião, qual é o bom
franqueado?

ALBERTO – É aquele que tem em
primeiro lugar a disposição e o
gosto pelo negócio, e que goste de
lidar com o público.

JR – Quem avalia isso?

ALBERTO – Temos uma equipe.
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Passa primeiro por um psicólogo
que faz uma avaliação – há uma
série de processos de avaliação,
onde fazemos até análise gra-
fológica. Depois há o que cha-
mamos de ambientação: o fran-
queado é levado para a cozinha,
faz esfiha, fica no salão, enfim,
vive o ambiente. Nessa fase, ele
poderá descobrir que não era o que
ele queria, mas sim ficar no
escritório. Tudo isso ocorre antes
de assinar o contrato. Depois te-
mos o treinamento e, ao final, uma
comissão de franquia vai analisar
os dados do psicólogo, da ambi-
entação, do treinamento e dará o
veredicto final.

JR – É um verdadeiro exame de
seleção!

ALBERTO – Tivemos grandes pro-
blemas no Habib´s, no passado,
sempre relacionados com a má
escolha do franqueado. Não por ser
má pessoa, mas por não ter o perfil
e o talento para o negócio.

RICARDO – Você disse, uma vez:
“Quando mentalizamos alguma
coisa, a gente chega lá”. Acho que
o segredo de todo esse sucesso
está ancorado numa coisa, que é
a sua atitude. Há uma força dentro
de você que lhe dá certeza,
segurança.

ALBERTO – Sempre que faço
palestras, começo dizendo que
tudo começa com o desejo de ven-
cer na vida pelas próprias mãos.

RICARDO – Mas não percebo em
você um homem ambicioso, al-
guém que se dispôs  a fazer algo
porque dava muito dinheiro...
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ALBERTO – Minha vida nunca foi
voltada para o ganho do dinheiro
nem para a lucratividade das
coisas. Tanto que dificilmente
faço cálculos matemáticos para
saber quanto vou ter de lucro. É
lógico que tenho esses números,
mas não é isso que pesa nas
minhas decisões. Quando coloco
a esfiha a R$ 0,39, não fico
lamentando que vou ganhar R$
0,20 a menos, mas, sim, analiso
o outro lado: a atração do cliente,
o estar atendendo a um desejo,
ampliando o leque de pessoas que
podem gastar. Acho que na minha
vida, primeiro tive o exemplo do
meu pai. Ele veio para o Brasil
sem nada, sem perspectiva de
emprego, sem formação; veio
para tentar vencer. Quando o
imigrante é assim – sai do seu
país, vai para outro sem saber o
que vai acontecer – já há algo de
diferente nele. Essa coisa de
vencer na vida, buscar um sonho,
um caminho melhor para a
família, herdei do meu pai.
Sempre vi nele essa dedicação a
mais, porque – como ele não tinha
cultura, escrevia e lia mal –
tentava superar-se pela quan-
tidade de horas a mais que traba-
lhava. Ele nunca chegava cedo
em casa, ou passava o sábado e
domingo sem fazer nada. Então,
isso serviu de exemplo. E também
sonhar faz parte da minha vida,
porque sonhei em ser médico.
Prestei vestibular em 6 faculdades
de medicina e não entrei em ne-

nhuma. Continuei querendo. No
segundo ano, prestei em 8 facul-
dades e não consegui. Um outro
já teria desistido. Mas eu con-
segui. Aí tranquei a matrícula no
primeiro ano, porque meu pai
tinha morrido. No terceiro ano,
tranquei novamente. Quando já
estava bem, financeiramente,
poderia ter abandonado a facul-
dade. Por isso acho que persis-
tência, determinação, acreditar
no seu sonho é uma característica
dos empreendedores bem-suce-
didos. Isso é mais importante do
que uma maneira especial de
comercializar, a ambição, ou a
busca pelo dinheiro. Sempre
sonhei em ter alguma coisa, mas
nunca fiz as coisas para ter cada
vez mais.

JR – Quando você olha esse merca-
do, o que vê – muita concorrência
ou muitas oportunidades?

ALBERTO – Vejo muito mais opor-
tunidades no varejo – e princi-
palmente no meu ramo, alimentação.

JR – Não é possível vender roupa,
boi, carro, outros produtos a
preços baixos?

ALBERTO – Claro. Se aplicar essa
nossa filosofia, em qualquer ramo
vai dar certo. No meu livro, digo
que a maior herança que posso
deixar para meus filhos é ensiná-
los a vender pelo menor preço
possível. Tenho um amigo que tem
loja de roupa em shopping, e só

reclama da vida. Sempre pergunto
se ele não tem condição de
vender mais barato. E ele sempre
responde que não. Um dia, ele fez
uma promoção de verão e me
disse: “Com essa promoção, vendi
tudo, acabei com o estoque,
paguei minhas dívidas e ganhei
um bom dinheiro”. Eu disse: está
vendo? Por que você não faz isso
o ano inteiro e não somente no
verão ou no inverno? O cara
vendeu barato, acabou com o
estoque, ganhou dinheiro, resol-
veu seus problemas... Aí acabou
a “promoção”, renovou o estoque
e continuou vendendo pelos
mesmos preços que vendia antes.
Ou seja, não aprendeu a lição.
Tenho sócios que estão comigo há
10 ou 15 anos, que estão ganhando
dinheiro e até hoje, no fundo,
rejeitam a idéia de vender mais
barato. Parece uma coisa cul-
tural... Aqui, no Ragazzo, no
último fim-de-semana, já lotou.
Nós ficamos na dúvida, se comu-
nicamos ou não, ao público, ou
deixamos que ele perceba no
cardápio. De qualquer forma, o
que não vou fazer é aumentar os
preços. As pessoas passam e vêem
que aqui vão gastar R$ 4,90; se
têm R$ 20 no bolso, entram. Sem
a placa com o preço não sabem
se podem vir aqui ou não. Mas
fico na dúvida se comunico isso
ou não, porque estou no Morumbi.
Se estivesse, por exemplo, na
Zona Leste, já teria comunicado.

JR – Alberto, nós vamos acom-
panhar esse novo caso de sucesso
que será o Ragazzo. E queremos
agradecer a você, pois nós somos
professores da ESPM e tivemos
uma magnífica aula com você.

“TUDO COMEÇA COM O DESEJO DE
VENCER NA VIDA PELAS PRÓPRIAS MÃOS.”


