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O segredo é colocar as mãos na massa
Nascido na Aldeia de Velosa, 

em Portugal, Alberto Saraiva veio 
ainda criança com os pais para 
o Brasil, fugindo da pobreza na 
Europa. Aqui, a família se instalou 
no Paraná, em Santo Antônio da 
Platina, onde Saraiva viveu até os 
17 anos. O sonho dos pais de ver o 
fi lho médico fez com que ele se mu-
dasse para São Paulo e durante três 
anos estudasse arduamente para 
o vestibular. Quando fi nalmente 
conseguiu, a família veio do inte-
rior paranaense e o pai comprou 
uma padaria para se estabelecer 
na cidade. Foi quando aconteceu 
a tragédia que desviou Saraiva da 
medicina. “Eu consegui me formar 
depois de oito anos, mas guardo 
uma pequena frustração de nunca 
ter exercido a atividade”, diz ele, 
que traz o título de doutor antes do 
nome, no cartão de visitas.

Ainda na padaria, ele percebeu 
que era preciso se dedicar de corpo 
e alma ao negócio para que desse 
certo. Quando começou a realizar 
as promoções que trouxeram 
clientes para o ponto-de-venda, 

o que passou a faltar foi o pão. O 
padeiro dormia até tarde, chegava 
atrasado e o pão não saía bom. 
Algumas vezes Saraiva foi obrigado 
a comprar pãozinho em outras 
padarias e chegar na dele pelos 
fundos para ter o que oferecer. 
Só sossegou quando ele mesmo 
aprendeu a fazer pão. O produto 
nunca mais faltou e a freguesia só 
aumentou. A ponto de, 18 meses 
depois de pegar uma padaria em 
estado pré-falimentar, conseguir 
vendê-la para quatro sócios inter-
essados no sucesso da loja, que 
desbancou as rivais.

Essa foi a sua estratégia para 
conseguir terminar a faculdade 
de medicina, onde as aulas são em 
período integral, e ao mesmo tempo 
sustentar a família. Ele parava o 
curso para montar um negócio e 
fazê-lo prosperar, até vendê-lo e ter 
capital para acabar de estudar. Com 
isso, teve bar, boteco, pastelaria, 
pizzaria, lanchonete — e aprendeu 
a fazer cada uma das especialidades. 
Até que um antigo cozinheiro árabe 
da Rua 25 de Março, no centro de 

São Paulo, chamado Paulo Abud, 
já aposentado, mas que queria 
continuar na ativa, veio lhe pedir 
trabalho. “Foi ele que me ensinou 
a fazer a esfi ha e todos os outros 
pratos árabes”, conta Saraiva. Em 
um belo dia, em 1988, resolveu 
colocar no papel tudo o que sabia 
fazer. Escolheu um ponto estraté-
gico na Rua Cerro Corá, bairro da 
Lapa, zona oeste de São Paulo — “A 
localização de uma loja é algo muito 
importante e você nunca pode er-
rar”, diz o empresário, que parece 
ter o mapa da capital paulista na 
cabeça. Nascia o primeiro Habib’s, 
ofere cendo uma grande diversidade 
de produtos para atender crian ças, 
adolescentes e adultos, tendo como 
especial apelo as esfi has. E como 
surgiu o nome? “Um amigo árabe, 
Nelson Libos, chamava todo mundo 
de ‘habib’, que quer dizer amigo, 
querido, e me suge riu batizar a loja 
assim”, diz.

Para atender a clientela, chega-
va à loja às 4h da manhã e fazia a 
comida. Abria às 11h e ia para a 
frente do salão. Às 20h, já tinha 

acabado tudo e a loja precisava 
fechar por uma hora, ser reabas-
tecida e voltar a abrir para atender 
até as 23h. “Durante 40 dias, tive 
fi la na porta”, conta Saraiva, que 
passou a ser procurado por vários 
amigos interessados no sucesso 
da casa. “Foi a partir daí que eu 
comecei a abrir lojas em sociedade 
e dar início à rede”, afi rma. Quan-
do chegou à 12a loja do Habib’s, 
começou a ter problemas com a 
falta de padronização dos produtos 
e decidiu montar as centrais de 
produção. A fi m de manter o preço 
baixo, foi criando empresas para 
atender à própria demanda.

Com o Ragazzo, a sua mais 
recente investida, Saraiva vai usar 
o mesmo esquema: os itens do 
cardápio vêm semiprontos das cen-
trais de produção. A nova rede vai 
disputar um mercado que faturou 
cerca de R$ 6 bilhões em 2006, 
segundo a Associação Brasileira de 
Franchising (ABF). A vontade de 
iniciar um novo negócio veio com a 
expansão do Habib’s: o empresário 
descobria bons pontos comerciais, 

mas estes já estavam próximos de 
ou tras unidades do fast-food árabe. 
Hoje, pode montar um Ragazzo ao 
lado de um Habib’s.

Até o momento, são três lojas 
de comida italiana na capital pau-
lista e outras dez franquias estão 
em construção. “Devemos encerrar 
o ano com 15 a 20 pontos-de-venda”, 
diz Saraiva. O maior deles está no 
Morumbi, onde o empresário pas-
sou por uma situação sui generis: 
os clientes, a maioria de alto poder 
aquisitivo, já reclamaram do preço 
baixo dos produtos. No Morumbi, 
onde Saraiva mora com a mulher e os 
quatro fi  lhos, também será instalada, 
nos próximos meses, a nova sede do 
Habib’s. É lá também onde se encon-
tra a base do time patrocinado pela 
rede de fast-food, o São Paulo.

Para o futuro, o médico por-
tuguês pensa em abrir o capital, 
continuando à frente dos negócios. 
“Somos assediados com uma con-
stância impressionan te”, diz, refer-
indo-se aos potenciais investidores. 
Mas só deve fazer isso dentro de 
“quatro ou cinco anos”.       (DNM)

tocar alguma coisa se for assim”, 
diz Saraiva, que hoje, aos 52 
anos, está muito longe de pensar 
em aposentadoria. “A idéia de 
montar um negócio e parar por 
aí não existe para mim”, afi rma. 
Ele se tornou um empreendedor 
por necessidade — não havia, ab-
solutamente, alternativa melhor 
para seu sustento e o da família 
depois da morte do pai. “Sofri 
muito naquela padaria, estive 
para desistir dela uma série de 
vezes, mas foi lá que aprendi a 
vender barato para ter cliente”, 
diz. A lição, colocada em prática 
todos os dias no Habib’s, também 
vem sendo aplicada à mais nova 
iniciativa do empresário: a rede 
Ragazzo, de comida italiana, onde 
é possível degustar um bom prato 
de massas por R$ 5,90.

Sem atravessadores
Mas não é só vender barato 

que garante o sucesso, é preciso 
que o produto também tenha 
qualidade. Saraiva afi rma que só 
conseguiu fechar essa equação 
quando eliminou boa parte dos 
atravessadores e se tornou o 
próprio fornecedor. Hoje, o gru-
po tem o Arabian Bread, unida-
de responsável pela fabricação 

A primeira promoção feita 
por Alberto Saraiva foi em 1974, 
quando tinha 20 anos. À frente 
de uma padaria no bairro paulis-
tano do Belém, no cruzamento 
das ruas Visconde de Parnaíba 
e Siqueira Bueno, ele estava em 
desvantagem na época. Cinco 
padarias muito mais bem equi-
padas na região distribuíam pão 
quente à freguesia, enquanto no 
estabelecimento dele só entra-
vam moscas. Não era para menos: 
o jovem estudante de medicina 
tinha acabado de herdar forçosa-
mente o empreendimento depois 
da morte do pai, que fora assalta-
do na padaria comprada 19 dias 
antes. Se o fi lho pudesse, nunca 
mais voltaria àquele lugar. Mas, 
para criar os dois irmãos menores 
e amparar a mãe, ele interrompeu 
o curso na Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São 
Paulo e foi ao ataque. Enquanto 
todos aplicavam a antiga tabela 
da Superintendência Nacional de 
Abastecimento (Sunab) — ex-
tinto órgão do governo federal 
— para vender o pãozinho, Sarai-
va ofereceu o produto 30% mais 
barato. E quem levasse dez uni-
dades receberia a 11a de graça.

Foi prestando atenção aos 

O português que descobriu u
A saga de Alberto Saraiva, dono do Habib’s, que abandonou a medicina para se dedicar a um empreendimento que fatura  R$
Daniele do Nascimento Madureira
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Saraiva: “Faço questão de que todas as decisões passem por mim, mas a operação não, sei delegar”

centavos e sempre oferecendo 
alguma vantagem aparente ao 
cliente que Saraiva conseguiu 
construir um negócio que hoje 
fatura R$ 800 milhões e cresce 
dois dígitos ao ano — o Habib’s, 
auto-intitulada “a maior rede de 
fast-food de comida árabe do 
mundo”. Ao apresentar como 
carro-chefe uma esfi ha que che-

ga a custar até R$ 0,39, adotar 
um cardápio extremamente va-
riado, que vai da pizza ao homus 
(pasta de grão-de-bico), e verti-
calizar a produção, criando um 
grupo que reúne desde indústria 
de laticínios até call center, o 
empresário conseguiu enfrentar 
o gigante McDonald’s, líder mun-
dial entre as cadeias de comida 

rápida. Atualmente, o Habib’s é 
a segunda maior rede de fast-
food em faturamento no País, 
perdendo apenas para a fi lial da 
empresa norte-americana.

“Sempre trabalhei muito, 
com persistência, determinação, 
conhecimento de cada uma das 
etapas do negócio e fé. Quem 
é empreendedor só consegue 
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u um negócio das Arábias
ra  R$ 800 milhões ao ano

Critérios para fi gurar nesta seção
As regras para a defi nição 

das empresas ou marcas que 
serão retratadas na seção 
Case Report foram elabora-
das em conjunto pelo Comitê 
de Branding da Associação 
Brasileira de Anunciantes 
(ABA) e a redação de Meio 
& Mensagem. Basicamente, 
consistem no seguinte:

a) lembrança espontânea 
ou reconhecimento pelo pú-
blico como marca forte em 

desempenho (inclusive fi nan-
ceiros) tanto no quesito conhe-
cimento/lembrança quanto no 
de diferenciação;

d) longevidade da marca;
e) independentemente 

dos resultados obtidos, serão 
desconsiderados casos de 
marcas em que existam indí-
cios de utilização de práticas 
de marketing e comunicação 
consideradas antiéticas;

f) não serão avaliados 
casos ligados 
a  p a r t i d o s 
p o l í t i c o s  e 
religiões.meio&mensagem

sua categoria de atuação;
b) capacidade de diferencia-

ção que agrega valor aos produ-
tos/serviços na categoria em que 
atua, gerando resultados como 
expansão de vendas, aumento de 
participação de mercado, fi deli-
dade e/ou preços premium;

c) será dada preferência às 
marcas que apresentem melhora 
comprovada por indicadores de 

te para a cozinha: se tudo não for 
entregue dentro de 28 minutos, 
o consumidor não precisa pa-
gar”, diz Saraiva. A implantação 
do serviço, em 2002, foi proble-
mática — o sistema caía bem 
na hora de “pico”, por volta das 
20h, e quando voltava não se 
sabia o que já tinha sido ou não 
entregue. Mas as difi culdades 
foram sanadas e hoje o delivery 
atende 300 mil pedidos por mês, 
com a meta de bater 4 milhões 
de entregas até o fi m de 2007. 
Não contente em criar a própria 
central de atendimento, indo 
completamente na contramão 
do setor, que terceiriza o serviço, 
o Habib’s também passou a ofe-

de pães sírios e de hambúrguer, 
massas de fogazza e pizza, os do-
ces sírios e o pastel de Belém; a 
Promilat, indústria de laticínios 
que é a maior produtora de quei-
jo minas frescal do País, além de 
fabricar mussarela, cheddar e o 
leite da marca Montanha Bran-
ca; e a sorveteria Porto Fino, 
que produz 1 milhão de litros de 
sorvete por mês, sendo que dois 
terços são destinados a grandes 
redes varejistas, como Pão de 
Açúcar e Carrefour, em que a 
marca já é a terceira mais co-
mercializada, depois de Kibon 
e Nestlé. “Consigo ter controle 
sobre a qualidade dos produtos 
e das matérias-primas, além 
de garantir a entrega dentro 
do prazo e na quantidade que 
a rede precisa”, diz Saraiva. 
Como exemplo, ele cita o lati-
cínio, que distribui o queijo às 
lojas em até 48 horas depois da 
fabricação; se viesse por meio 
de um atacadista, o produto 
demoraria até 40 dias.

As matérias-primas vão para 
as centrais de produção, respon-
sáveis pelo preparo e distribui-
ção dos itens do cardápio, que 
chegam às lojas semiprontos. 
Isso garante a padronização dos 
produtos. “O único item que 
precisa ser feito dentro da loja 
é a esfi ha, por causa do tipo da 
massa”, diz Saraiva. No total, são 
nove centrais de produção em 
diferentes regiões do País que 
atendem, cada uma, todos os 
pontos-de-venda dentro de um 
raio de 300 quilômetros.

Empresas de serviços tam-
bém fazem parte do grupo. São 
os casos da house PPM, coman-
dada por Thomas Pedroso, que 
administra uma verba anual de 
comunicação em torno de R$ 
25 milhões e realiza parte dos 
trabalhos em parceria com a 
Z+; da Vector 7, de engenharia 
e projetos, e da Planej, de con-
sultoria imobiliária, que pesqui-
sam e adaptam novos pontos 
de locação para as lojas; e da 
Franconsult, que assessora os 
interessados em abrir franquias 
do Habib’s, e agora também do 
Ragazzo. Mas o grande inves-
timento foi feito na Vox Line, 
contact center do grupo que 
permitiu o início do serviço de 
delivery, que interliga as mais de 
280 lojas em todo o País a uma 
única central de atendimento.

“O sistema da Vox Line locali-
za a loja mais próxima da casa do 
cliente e o pedido vai diretamen-

PERFIL
Fundação: 1988
Funcionários: 15 mil
Lojas: 285
Abrangência: 15 Estados e Distrito Federal
Faturamento: R$ 800 milhões (2006)
Consumidores: 120 milhões ao ano
Esfi has: 650 milhões (2006)

Fonte: empresa

mos casos pontuais no passado, 
motivados por alguma rusga 
entre gerente e entregador”, 
diz. Quando a empresa descobre 
esse tipo de pressão, segundo 
Saraiva, a loja é imediatamente 
punida ao ser desligada do siste-
ma de delivery.

O empresário garante que a 
disposição de manter tudo sob 
seu controle não o torna, neces-
sariamente, alguém com perfi l 
centralizador. “Faço questão de 
que todas as decisões passem 
por mim, mas a operação não, 
eu sei delegar”, diz ele, que deu 
a palavra final para cada um 
dos atuais 285 pontos-de-ven-
da da rede no País (outros 30 

não só colocar, literalmente, as 
mãos na massa e aprender dife-
rentes receitas, como também 
estudar de maneira exaustiva 
tudo o que esteja relacionado a 
atendimento ao cliente, políticas 
de preço, pontos comerciais e 
abertura de franquias.

“Saraiva cresceu em paralelo 
à sua rede de lojas: conforme 
o negócio foi se tornando mais 
complexo, mais ele se aprofun-
dou nos diversos assuntos en-
volvidos”, elogia Marcelo Cherto, 
um dos principais especialistas 
em franchising no País, que já 
teve o empresário como aluno. 
“Ele podia ter mandado qualquer 
diretor no seu lugar, mas ele mes-
mo fez questão de se inscrever 
nos cursos”, diz Cherto. Para o 
consultor, presidente do Grupo 
Cherto, a persistência típica de 
empreendedor também se mos-
tra admirável no dono do Habib’s, 
além da sua capacidade de apren-
der com os próprios erros. “A 
experiência da empresa no Mé-
xico não foi bem-sucedida, mas, 
antes de abandonar o projeto, o 
próprio Saraiva se mudou para 
o país com a família na tentativa 
de fazer o negócio vingar”, diz 
Cherto, referindo-se à chegada 
do Habib’s ao México em 2001, 
onde manteve seis lojas durante 

recer os préstimos da Vox Line 
para outras empresas. O objetivo 
era aproveitar as horas ociosas 
das 400 posições de atendimento 
criadas inicialmente. Com isso, 
começou a atender companhias 
como Telefônica, Editora Abril, 
Banco Real e Citröen. O serviço 
aumentou e hoje já soma 1,5 mil 
posições, sendo que 30% delas 
são exclusivas do Habib’s.

Rusgas
São poucas as coisas terceiri-

zadas no grupo comandado por 
Saraiva. Dos principais ingre-
dientes utilizados para compor 
o menu do Habib’s, por exem-
plo, apenas a carne e a farinha 
não vêm de empresas próprias. 
Quanto aos serviços, as equipes 
de motoboys que trabalham 
no delivery também estão nas 
mãos de terceiros. “É algo mais 
complexo de ser coordenado e 
não está associado diretamente 
ao produto”, justifi ca o empre-
sário, que nega a informação de 
que são os próprios motoqueiros 
que pagam o pedido se a entrega 
ultrapassar os 28 minutos. “Tive-

quatro anos. Houve um problema 
de adaptação dos executivos 
brasileiros ao lugar, motivado 
especialmente pelos tremores 
de terra. Além disso, a idéia do 
Habib’s era começar pelo México 
para chegar ao mercado norte-
americano, mas o ataque de 11 
de setembro levantou uma onda 
de hostilidade no país contra tudo 
o que se referia ao mundo árabe 
e o projeto acabou abortado. 
Para Saraiva, fi cou a lição de não 
começar do zero ao desembarcar 
em terra estranha, e sim contar 
com parceiros locais.

O empresário se orgulha de 
nunca ter enfrentado uma dis-
puta judicial com franqueados 
— justamente o problema que 
atingiu em cheio o McDonald’s 
no Brasil em anos recentes, 
quando donos de franquias acu-
saram a rede norte-americana 
de boicotar as lojas deles para 
depois se apoderar dos pontos-
de-venda. “Mas Saraiva já teve 
muitas dores de cabeça com 
uma única loja, a de Santos (SP), 
onde os sócios brigavam entre 
si”, diz Cherto. Mais uma vez, 
segundo o consultor, uma ex-
periência ruim foi aproveitada. 
“Ele montou um ‘manual’ sobre 
tudo o que não pode acontecer 
em uma franquia”.

devem ser abertos em 2007). 
Sem falsa modéstia, o dono 
do Habib’s afi rma ser uma das 
pessoas que mais entende do 
negócio de fast-food no Brasil, 
cujas vendas rondaram os R$ 
6 bilhões no ano passado, se-
gundo a Associação Brasileira 
de Franchising (ABF). A razão 
é simples: Saraiva passou por 
todas as etapas, o que signifi ca 

Peças feitas pela house da empresa: verba anual de R$ 25 milhões e parceria com a Z+
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