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Depois de 42 anos, desde a criação do grupo pelo francês Pierre Bellon, o "H" do grupo Sodexo 
caiu. A empresa, antes denominada "Sodexho", decidiu alterar a sua marca em âmbito mundial 
para simplificar a grafia do nome e não vê-lo mais associado à atividade de hotelaria, uma 
confusão comum no mercado europeu, embora este segmento não seja explorado pelo grupo. O 
sobrenome "Alliance" também deixa de existir e a companhia agora quer ser reconhecida apenas 
como Sodexo, uma empresa de serviços.   
 
No Brasil, a Sodexo - que atende o mercado corporativo em refeições coletivas, cheques e cartões 
(para alimentação, transportes e premiações) e serviços (recepção, limpeza, jardinagem, 
mensageria, administração de frota, estacionamento, entre outros) - pretende dar cada vez mais 
espaço a esta última atividade, chamada pelo grupo de "facilities management".   
 
"Aqui, nós trabalhamos até agora apenas o segmento de 'soft services', que demanda 
treinamento, mas não conhecimentos muito específicos", diz Vanina Petrella, diretora de 
marketing e planejamento estratégico da Sodexo Alimentação e Facilities Management no Brasil. 
"A partir de agora, queremos oferecer o que já existe em âmbito global na companhia, os 'hard 
services', como manutenção predial", afirma a executiva. Dentro de 'hard services', por exemplo, 
está a manutenção de elevadores.   
 
Oferecido há apenas cinco anos no Brasil, o segmento de serviços significou, em 2007, 10% da 
receita local da divisão e alimentação e "facilities management", que foi de R$ 700 milhões, com 
crescimento de 24,5% sobre o ano anterior. Em cartões e cheques corporativos, outra divisão do 
grupo, que recebeu novo impulso no ano passado com a aquisição da VR, o faturamento foi de R$ 
3,4 bilhões.   
 
De acordo com Vanina, a expectativa da divisão de alimentação e serviços é manter um 
crescimento acima de 20% este ano. "Fechamos 140 novos clientes em refeições coletivas em 
2007, sendo aproximadamente um quarto deles com a oferta também de multisserviços", afirma. 
Nas refeições coletivas, a margem de ganho fica entre 3% e 5%. "Já nos serviços, varia de 15% a 
20%", diz a executiva.   
 
A Sodexo foi obrigada a renegociar com clientes os contratos de refeições coletivas nos últimos 
meses por conta do aumento do preço das commodities agrícolas. O reajuste anual, que ficava 
entre 4% e 5%, chegou em alguns casos a 10%.   
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