
N os Estados Unidos, 50% dos
gastos com alimentação
são feitos fora de casa. No

Brasil, são 24%, mas esse percentual
cresce a cada ano. Afinal, o processo
de transformação nas relações de
trabalho faz com que cada vez mais
as pessoas façam refeições fora do
ambiente doméstico. Esses dados e
as boas perspectivas foram motivos
de sobra para estimular a indústria
de refeições coletivas a incorporar
a atividade de varejo aos seus tradi-
cionais refeitórios institucionais.

Embora a Associação Brasileira
de Empresas de Refeições Coletivas
{Aberc) não disponha de dados es-
pecíficos sobre a representatividade
deste nicho, ele já começa a morder
uma parcela do faturamento esti-
mado em R$ 9,5 bilhões para 2008.
Para efetivar a estratégia de ganhar
capilaridade, as empresas recorrem
a marcas próprias, gestão de fran-
quias e restaurantes gastronômicos.
O local de instalação é estratégico,
e entre os alvos principais estão
aeroportos, estações rodoviárias e
condomínios empresariais.

Segundo Rogério da Costa Vieira,
vice-presidente da Aberc e também
diretor- geral da Massima, o aumento
do poder aquisitivo da população, as
diferentes demandas alimentares e a
tendência crescente de experimentar
novidades criaram as condições ide-
ais para que este modelo de negócio
prosperasse. E a tática das empresas,
focada até então na população cativa,

passou a ter que enfrentar questiona-
mentos de diversos tipos.

Nos restaurantes industriais, por
exemplo, os consumidores começa-
ram a fazer algumas perguntas do
gênero: por que não outras carnes
além da bovina? E que tal guarnicões
mais adequadas a essas carnes? O
horário flexível, adotado em algumas
multinacionais, interferiu também
no negócio, gerando demandas por
lanches rápidos. E, ainda, as ofertas
não desprezíveis na vizinhança fize-
ram o setor de refeições coletivas vis-
lumbrar esse indivíduo mais exigente
como um consumidor de varejo.

No Brasil, a identificação desse
filão ocorreu ha cerca cie urna década.
As empresas de refeições coletivas,
cujo principal negócio esta alicerçado
na prestação de serviços a restau-
rantes institucionais, regidos por
contratos anuais, perceberam que
poderiam maximizar seu negócio
agregando à população cativa um
público chamado, no jargão do setor,
de não-cativo. Inaugurava-se então
um novo tipo de atuação - o varejis-
ta. Favorecido não só pelo aumento
do poder aquisitivo da população
corno pela natural tendência de as
pessoas gostarem de flanar pelas
ruas das imediações, no horário de
almoço. Não havia mais como reter
permanentemente os funcionários
no refeitório da empresa.

As necessidades do mercado
forçaram as empresas na busca
por soluções criativas de expansão.

Pela lógica, dentro dos grandes
restaurantes industriais há conhe-
cimento, tecnologia e mão-de-obra.
Há a vantagem primordial da eco-
nomia de escala. "O problema fica
exatamente da 'fábrica' para fora,
porque as empresas precisarão de
uma estratégia de marketing clara-
mente definida para competir no
mercado", explica Nelson Barrizzelli,
professor da Faculdade de Economia
e Administração da Universidade de
São Paulo (FEA-USP) e consultor de
varejo. Segundo ele, a empresa que
adota a estratégia de entrar no vare-
jo com marcas próprias terá custos
mais baixos, mas em contrapartida
estará mais exposta sob o aspecto
mercadológico. Ao contrário, se a
empresa optar pela gestão de uma
franquia reconhecida no mercado,
terá mais custos, mas correra menos
riscos, porque o produto já foi tes-
tado e sabe-se mais ou menos o que
esperar dele. "Entretanto, o modelo
que mais favorece essas empresas é
o de se instalar em locais de conces-
são", diz, onde o risco é baixíssimo e
o consumidor circula entre as diver-
sas marcas de um único dono.

A GRSA é uma das empresas que
atuam nos três modelos. Para ela, o va-
rejo representou 8,5%do faturamento
de R$ 1,3 bilhão em 2007. Mas as taxas
de crescimento são chinesas: 34% em
2007 e 40% previstos para 2008. Hoje
são 180 unidades operacionais, que
somam 11 franquias (entre elas Casa
do Pão de Queijo, Bob's, Spoleto, Café



Ritazza) e oito marcas próprias (como
Amigo Express e Outtakes).

Mas não basta ter um punhado de
marcas na mão. Segundo Simone Ga-
lante, diretora das divisões de varejo
e educação da GRSA, o raciocínio e
a sensibilidade por trás do negócio
estão na localização e identificação
do perfil do usuário. "O segredo é
colocar o conceito correto no local
correto", diz. Ela cita alguns exem-
plos. O Hospital Albert Einstein, a
IBM e o Incor têm perfil de inovação
e combinam com a marca própria
Outtakes, que propõe sanduíches
naturais. Já o Amigo Express é urna
miniloja de conveniência que atende
os hóspedes da rede de hotéis econô-
micos Formule l.

A Massima, fundada ha dez anos
em Campinas (SP), jã atua no seg-
mento de varejo há três anos. A
modalidade representa 12% de seu
negócio. Além do restaurante insti-
tucional, a empresa inseriu no mes-
mo local o que chamou de Espaço
Gourmet. Nele, um funcionário da
empresa, além do cardápio do dia,
dispõe de sugestões do chef, dentro
de um conceito à Ia carte em que são
propostos bifes ou outros grelhados
no ponto de cocção desejada eguar-
nições atraentes, como crêpes e mas-
sas. Por esse atendimento especial, o
freguês paga um extra.

A Massima também atua com a
marca própria Café da Praça, com san-
duíches, salgados, bebidas e artigos
de bonbonnière. Amarca - localizada
próxima ao restaurante - atende às
necessidades de pequenos lanches e
snacks, ampliando as alternativas dos
funcionários que não desejam fazer a
refeição tradicional.

Segundo Costa Vieira, diretor-geral
da empresa, o varejo tem mais flexi-
bilidade para trabalhar com preços,
propondo políticas de ofertas atrela-
das a acordos com grandes indústrias.
"Para o momento atual, considerado
de crise, esta é uma tendência apeti-
tosa", diz, comentando que a inflação
pressiona os preços das matérias-pri-
mas (que representam 60% do custo
de uma refeição) e a repactuação dos
contratos anuais não é automática.

Os contratos que regem a relação
entre a empresa de refeições coletivas
que tem atuação no varejo e o cliente
(outra empresa usuária do food ser-
vice) podem variar entre três e seis
anos. Está previsto nesses casos que
o cliente ceda o local e o explorador
do negócio realize os investimentos
na parte móvel (geladeira, fogão e
outros equipamentos).

Há uma boa margem de tempo
para recuperar o investimento, mas

o local precisa ser escolhido com
precisão. Na GRSA, os gastos com
treinamento começam um mês
antes de colocar os funcionários
(geralmente jovens, com alto turn-
over) atrás de um balcão. É por isso
que a empresa tem se especializado
numa estratégia que combina todas
as "soluções" de alimentação. No
Terminal Rodoviário Tietê, em São
Paulo, e na Estação Rodoviária de
Campinas, a GRSA detém a chamada

REFEIÇÕES COLETIVAS ValorSctorial 33



VAREJO

"concessão master", de exploração
do setor alimentar. Isso significa
que, do simples cafezinho tomado
em pé até a refeição senrvida na mesa
por um garçom, tudo passa pela ges-
tão da empresa. Segundo a diretora
Simone Galante, são necessários a
variedade, a oferta clara e o atendi-
mento rápido. "Se tivéssemos todas
as opções reunidas num mesmo
local, poderia haver confusão."

A estratégia adotada pela GRSA
nas rodoviárias é similar àquela
praticada nos aeroportos. Embora
não disponha da concessão total nos
35 aeroportos onde atua, a empresa,
orientada permanentemente por
pesquisas, foca seus negócios na ten-
dência do momento: alimentação
saudável e atendimento rápido. E
um novo foco da GRSA passa a ser o
de entretenimento: vai inaugurar o
Santo Paulo Bar, no Estádio do Mo-
rumbi, onde oferecerá, ainda neste
semestre, lanches e refeições para
torcedores e suas famílias.

A Nutriellos, que atua há uma
década no atendimento à indústria,
é estreante no varejo. O diretor Adil-
son Gonçalves diz que a empresa
serve 400 refeições por dia - mas já
sonha em chegar a mil - para funcio-
nários de 15 empresas de logística
localizadas num condomínio próxi-
mo ao Aeroporto de Guarulhos. "Por
estar bem localizado, próximo a Via
Dutra, vou atrair outros públicos,
como caminhoneiros e pessoas em
trânsito", confia.

O restaurante de Gonçalves não
completou nem um ano de funciona-
mento e ele já espera com ansiedade
a abertura da lanchonete, construída
na mesma área de 700 metros quadra-
dos e em fase de acabamento. Ao todo,
o empresário terá desembolsado
R$ 300 mil entre obras e equipamen-
tos. "O giro de capital diário vai ma-
ximizar as margens, agregando mais
valor ao negócio, onde os produtos
não são commodities", diz. A mão-de-
obra que ficará atrás do balcão vira de
uma outra lanchonete também sob
o comando da Nutriellos, instalada
na Universidade Cruzeiro do Sul, em
São Miguel Paulista.
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