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Rede America planeja investir R$ 15 milhões para abrir 11 unidades em cinco anos.  
 
A rede paulistana de restaurantes America vai ultrapassar, pela primeira vez em 21 anos de 
atividade, os domínios da capital paulista. A primeira loja fora de São Paulo será no Rio de 
Janeiro e está com inauguração programada para março. É apenas o começo de um plano de 
expansão que levará a empresa a quase dobrar de tamanho em cinco anos, com a abertura de 
11 restaurantes. A expansão pode ser considerada agressiva - desde seu lançamento o 
America abriu 13 unidades - e deve custar R$ 15 milhões, que sairão dos cofres da companhia.  
 
Para este ano, já existem outras três lojas praticamente negociadas. Os locais ainda são 
mantidos em segredo e a empresa diz apenas que uma delas será fora de São Paulo. A rede, 
que faturou no ano passado R$ 67 milhões, tem também interesse em outros estados, além do 
Rio de Janeiro. "Temos propostas muito interessantes", afirma Paulo Alves, um dos diretores 
da rede.  
 
Foi com a entrada de novos sócios, em 2000 - um grupo que é proprietário da rede de 
restaurantes Barbacoa, dos bares Pingüim (presentes em Ribeirão Preto e em Belo Horizonte), 
da Choperia Giovannetti (de Campinas) e dos postos de combustível Graal - que o America 
começou a acelerar a expansão física. Até então possuía nove unidades. "O America sempre 
teve uma grande estrutura, é uma grande marca que tem condições de crescer", diz Alves, 
que faz parte do novo grupo de sócios. "A nossa intenção foi entrar, conhecer e fazer crescer".  
 
Mais conforto  
 
Fundada em 1985, por quatro empresários de comércio, a sociedade é hoje formada por dois 
dos sócios-fundadores (Luís Gelpi e Paulo Maluhy), que detêm 50% da empresa, e pelo grupo, 
que possui a outra metade do negócio.  
 
A última unidade inaugurada foi em 2003, no Shopping Villa-Lobos, em São Paulo. De lá até o 
ano passado, as lojas passaram por uma repaginagem. Quando a primeira unidade foi aberta, 
na avenida Nove de Julho, em São Paulo, a proposta era parecer um trailler. O ambiente com 
balcão onde era possível realizar as refeições dava um ar mais de lanchonete à rede. Com a 
remodelagem, a idéia é dar um aspecto mais de restaurante às lojas, oferecendo mais conforto 
aos clientes.  
 
Nova capital gastronômica  
 
Entrar no Rio de Janeiro é um sonho antigo da rede, segundo Alves. "Ainda não tinha surgido a 
oportunidade", diz. A capital carioca deve se transformar em pouco tempo em uma nova 
capital gastronômica do País, em sua opinião.  
 
"O Rio tem excelentes restaurantes e cabe um como o America", diz. "O carioca adora comer 
fora". O conceito 'casual dining' da rede entra no Rio com o mesmo cardápio - com 
hambúrgueres, massas, grelhados e buffet de saladas - e os mesmos preços.  
 
O restaurante vai funcionar no Rio Plaza Shopping, no bairro de Botafogo, zona Sul. O espaço 
de 300 lugares está recebendo investimentos da ordem de R$ 1 milhão.  
 
Da cozinha industrial, localizada em São Paulo, sairão alguns produtos como alguns molhos, 
por exemplo.  
 
O serviço de entrega em domicílio também deverá ser implantado no Rio. A empresa diz que 
foi a primeira a adotar o delivery em São Paulo, em 1986. Possui hoje 122 motoqueiros, que 
percorrem 163 bairros da capital e realizando cerca de 670 mil entregas por ano.  
 



A expectativa é de que, depois de cinco meses da inauguração, as pessoas estejam 
"acostumadas" com a presença do restaurante na cidade. Para entrar no mercado carioca a 
rede desenvolveu um plano de marketing específico, que é mantido em segredo.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 fev. 2007. Administração & Serviços, p. C8. 
 


