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De olho na Bovespa, empresa lança novos formatos, analisa abrir um frigorífico e fazer outras 
aquisições.  
 
Longe do perfil de refeitório, o grupo Gran Sapore consolida sua estratégia de diversificar 
soluções em refeições coletivas para grandes corporações. No último ano, a empresa agregou 
dois novos modelos ao portfólio, principal aposta para conquistar novos clientes e, 
principalmente, elevar a receita da carteira atual. "Temos diversas opções para atender a um 
mesmo cliente em diferentes momentos, por isso a tendência é aumentar o mix de negócios 
prestados às empresas que já atendemos", diz Daniel Rivas Mendez, uruguaio radicado há 
mais de 15 anos no Brasil e fundador da companhia. 
  
Ele se refere especialmente à recém-lançada marca Spazo, que consiste em lojas de 
conveniência dentro de empresas, e não concorre com os restaurantes comerciais. O formato 
pode não fazer sentido em um edifício de escritórios em plena avenida Faria Lima, mas é 
estratégico, por exemplo, para a extensa carteira de mineradoras atendidas pela Gran Sapore.  
 
Em filiais da Companhia Vale do Rio Doce, a Sapore já atua com restaurantes e agora está 
implantando a Spazo em algumas unidades. "Além da oferta de lanches, atua com produtos 
como sabonete e fio dental. São itens que, dependendo da localização da empresa, podem ser 
difíceis de encontrar nas redondezas."  
 
O modelo também possibilita uma parceira futura com uma rede de drogarias, para 
fornecimento de alguns medicamentos. "A loja de conveniência abre muitas oportunidades."  
 
A companhia está remodelando 40 lanchonetes, que levavam o nome Sabor.com, para o 
formato de conveniência. No início do ano também começou a reformatar as cozinhas dos 
restaurantes em áreas menores, para reduzir gastos e facilitar a logística. "São 13 cozinhas já 
reformuladas, mas temos um total de 800 que hoje servem 590 mil refeições por dia."  
 
As reformulações e o constante investimento estão refletidos no faturamento, que não atingiu 
a média de 30% dos últimos anos mas subiu 12,4%, para R$ 570 milhões. No último exercício, 
o Ebitda chegou a R$ 27,5 milhões. O lucro líquido ficou praticamente inalterado - R$ 11,4 
milhões, contra R$ 11,1 milhões em 2005. "É uma empresa em crescimento e investimento 
constante", justifica.  
 
Rumo à Bovespa, a companhia publica balanço auditado pela KPMG há dois anos e já possui 
um conselho de administração profissional, que conta com Paulo de Tarso Vieira Barbosa, 
presidente da Proinvest, Mauro Lúcio de Oliveira, presidente da Trio Alimentos, e José Mário 
Ferreira, professor do Ibmec e também conselheiro da Método Engenharia.  
 
A preparação vem sendo formatada desde a entrada do BNDES como sócio, em 2003. Hoje o 
banco detém 20% de participação na empresa. "É um desafio ser a primeira do setor no País a 
abrir capital, principalmente porque trabalhamos com grandes volumes, mas com margens 
baixas, e não sabemos bem como o mercado se comporta na emissão desses papéis", pondera 
o executivo. "Mas vemos o IPO como início e não como fim, por isso a preparação é cautelosa 
e a expectativa a melhor possível."  
 
O objetivo é abrir capital em 2008, com o vice-presidente, Plínio de Oliveira, substituindo 
Mendez no comando operacional, enquanto o presidente se dedica a novos mercados - "na 
definição de como aplicar melhor o dinheiro do investidor".  
 
Aberto a novidades, Mendez cogita apoiar o core business com atuações paralelas. "Pode ser 
uma boa idéia formar um braço frigorífico, que atende a demanda da companhia mas que pode 
ser incorporado ou não à ela", exemplifica. "Assim garantimos suprimentos conforme nossa 
necessidade, como já fazem redes como Mc Donald's."  
 



A aquisição de nova carteira de clientes não é descartada. "Temos principalmente concorrentes 
regionais, mas não são players específicos. Meu concorrente é todo o segmento de food 
service e por isso temos sempre habilidade para adquirir."  
 
No Paraná, o grupo ingressou em 2000 com a aquisição da Nutriself, então líder na região 
norte do estado, passando também a operar em Mato Grosso do Sul e Goiás. Quatro anos 
antes, comprou a Emcal, no Rio Grande do Sul.  
 
Atualmente o grupo está dividido em quatro produtos principais: Grand Vidas, Sapore, Vitrini e 
Praça. "O que marca nossos formatos de atendimento é a abertura para co-criar com o cliente. 
Ao longo de 15 anos fizemos diversas alterações ouvindo as sugestões e reclamações nos 
pontos de atendimento. Muitas vezes o cliente nem sabe como influenciou o cardápio."  
 
Como todo pai de muitas idéias, Mendez não tem predileções quanto aos diversos formatos, 
mas destaca como o mais revolucionário o Praça. "É a reprodução de uma praça de alimenta-
ção de shopping center, com diversos boxes com serviços e marcas próprias, apoiados em 
uma mesma cozinha."  
 
O piloto foi implantado há pouco menos de um ano na TV Globo e já há um segundo em 
negociação. O formato inclui marcas como Da Terra, com refeições e lanches elaborados com 
produtos orgânicos. "O modelo é voltado para áreas com grande concentração populacional, 
com um bom tíquete médio e várias necessidades de alimentação, como almoço, lanche, café 
da manhã. Caso contrário, o modelo Vitrini atende bem."  
 
O atendimento a hospitais, feito pela Grand Vidas, representa cerca de 3% da receita. "Temos 
dois novos contratos para abril, um em Vila Velha e outro em negociação num grande hospital 
de São Paulo." Com novos negócios, o grupo prevê atingir receita de R$ 680 milhões este ano.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 mar. 2007. Administração & Serviços, p. C8. 
 


