
Supermercado mira fast-food 
Alexandre Melo 
 
 
O crescimento do setor de alimentação fora de casa (food service) atraiu as redes 
supermercadistas, que copiam as experiências bem-sucedidas de redes internacionais, com a 
tendência de abrir restaurantes dentro dos supermercados — forte, no exterior — para 
aumentar o fluxo de clientes e mantê-los mais tempo nas lojas. 
 
De olho em um mercado que registrou alta de 16% no ano passado, o Grupo Pão de Açúcar 
resolveu aprimorar o mix de serviços oferecidos ao consumidor há cerca de dois anos, quando 
inaugurou a primeira unidade do Pão de Açúcar com restaurante, localizada em Alphaville, na 
Grande São Paulo. "Estamos concentrando a oferta deste serviço em São Paulo, região em que 
a demanda é maior", disse Vanessa Sandrini, gerente de Desenvolvimento de Rôtisserie da 
rede varejista. 
 
A gerente revela que o setor "cresce a taxas chinesas", com incremento médio de 20% em 
toda a cadeia, incluindo a seção de padaria. “Atualmente, sete lojas disponibilizam este 
serviço, mas a expectativa é de que todas as unidades de mais de mil metros quadrados 
contem com um restaurante", afirmou. Ela ressalta ainda que os acionistas da empresa estão 
atentos ao potencial da área e por isso investem mais no espaço de refeições fora do lar. 
 
De acordo com Vanessa, o Grupo Pão de Açúcar inspirou-se em grandes redes estrangeiras 
para conceber os espaços voltados à alimentação em suas lojas. "Grandes redes, como a 
inglesa Tesco, a norte-americana Whole Foods e a francesa Casino [acionista da varejista 
brasileira], serviram de inspiração para iniciar neste segmento: nosso formato é muito 
parecido com o americano", explicou a gerente. 
 
Em pesquisas realizadas com os clientes, o Grupo Pão de Açúcar identificou que é intenção da 
maioria alimentar-se no momento da compra. Vanessa conta que este é um dos fatores que 
comprovam a necessidade de um espaço que já não é mais um "luxo" em termos de 
investimento. 
 
O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Sussumu Honda, analisa que 
"o food service passa por momento de aprimoramento nas redes supermercadistas, visto que a 
alimentação fora de casa está crescendo. O ponto-de-venda está se transformando em ponto 
de consumo e as empresas passam a investir mais na elaboração dos alimentos, utilizando 
processos menos industrializados e mais artesanais". Segundo Honda, o segmento está em 
franca expansão nos Estados Unidos, onde as redes expandem também com serviços de 
padrão gourmet. "Isto é reflexo da mudança de hábitos da população, principalmente nos 
grandes centros urbanos. Refeições completas e mais rápidas serão oferecidas cada vez mais 
nos supermercados", apontou. 
 
Este é exatamente o foco da segunda maior varejista do País [Pão de Açúcar], que, além do 
cardápio diário, comercializa sushis, pizzas e frangos, considerados o carro-chefe das 
refeições. "A intenção é trazer a loja para o dia-a-dia do cliente, proporcionando um espaço 
em que as pessoas façam até um happy hour", disse a gerente do grupo. 
 
Redes médias 
 
Entre as varejistas de médio porte, o investimento no food service também é uma forte 
tendência A rede Supermercados Modelo, de Mato Grosso, identificou o potencial do segmento 
e há três anos começou a investir em um novo modelo de loja, com restaurante, no Pantanal 
Shopping, inspirado em redes norte-americanas e canadenses, segundo o sócio diretor Aldecir 
Magalhães. 
 
"Essa unidade possui uma ampla área de alimentação formada por lanchonete, pizzaria, 
restaurante e sushi bar. Percebemos que a loja teria um grande fluxo de pessoas que 
poderiam fazer uma refeição naquele local." Atualmente, oito das 14 lojas têm este serviço, 



que trouxe um incremento de 3% a essas lojas. Ano passado, o faturamento da companhia foi 
de R$ 341 milhões, com previsão de crescer 12% este ano. 
 
Cada refeição é vendida a R$ 17,90por quilo. O desempenho levou o empresário a expandir a 
operação e criar o conceito de "comida a toda hora":salgados na lanchonete, comida por quilo 
no almoço e pizza no jantar. Magalhães ressalta que "a principal vantagem é a geração de 
fluxo no período em que a loja tem pouco movimento". Ainda no ramo de alimentos, o grupo 
detém a Distribuidora ABS, responsável pelo atendimento a três mil clientes e com expectativa 
de faturar R$ 100 milhões em2008, 15%a mais que no ano passado. 
 
A família Savegnago, de Sertãozinho (SP), inaugurou há dois anos seu primeiro restaurante, o 
La Bella Pasta, especializado em massas. Presente em 4 das 19 filiais, o estabelecimento 
representa cerca3,5% das vendas das lojas e um incremento de 8% no fluxo de clientes, 
segundo Sebastião Edson Savegnago, superintendente desta que diz ser a maior rede do 
interior de São Paulo, com faturamento de R$ 600 milhões em 2007 e venda de 5 mil refeições 
por mês. 
 
 
 
Leia mais: 
 
Franquias inovam seu modelo 
Camila Abud 
 
PARA atender a uma demanda cada vez maior de serviços de alimentação fora do lar (food 
service), o setor de franquias começa a criar novos conceitos para driblar a concorrência, além 
de buscar mercados pouco explorados para fugir da canibalização do fast-food. Um dos novos 
formatos de franquias é o que envolve elevadores especiais para deficientes físicos e salas 
corporativas para almoços de negócios ou palestras. 
 
Quem adota esse novo posicionamento é a Uno&Due, rede de padaria expressa, ao lançar uma 
loja-conceito, com posicionamentos até mesmo inusitados. Depois das tradicionais lojas de 
shoppings e ruas, do quiosque para estabelecimentos comerciais e praias, a rede de pães lança 
um modelo que visa a atender capitais e cidades de médio e grande porte, na nova loja criada 
em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O novo formato envolve elevador especial 
para deficientes físicos e salas corporativas, que permitem almoços de negócios mais 
reservados, ou palestras, quando transformadas em mini auditórios. 
 
"A idéia do novo formato é fazer com que as pessoas usem a unidade não apenas como local 
para fazer suas refeições, mas também como ponto de encontro, seja para fazer negócios ou 
para reunir amigos em qualquer hora do dia", diz Márcia Cuder, gerente de Expansão da rede. 
 
Gastronomia 
 
Na capital paulista, no bairro da Vila Madalena, quem entra com fôlego para fidelizar 
literalmente pelo estômago os clientes é a primeira unidade no sistema de franchising da rede 
XPicanha Burger& Grill, com pratos à la corte, lanches e bebidas importadas. 
 
O proprietário do estabelecimento, Rafael Nunes, que pretende inaugurar em breve mais três 
estabelecimentos na capital paulista, sendo os bairros escolhidos Itaim, Lapa e Tatuapé, afirma 
que a estratégia da marca é servir porções e lanches sempre acompanhados de cerveja 
importada ou chope Brahma, além de drinks exclusivos. Um bom exemplo é a Lingüiça 
Cuiabana, servida na tábua e recheada com queijo. Até recentemente, a empresa contabilizava 
já ter vendido 12 franquias em todo o País, em cidades como Fortaleza (CE), Rio de Janeiro 
(RJ), São Luís (MA) e Belém (PA). 
 
Cafeterias 
 



Para ampliar a atuação nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro, a Vanilla Caffè vê no 
ramo de cafeterias boas oportunidades e segue interessada em expansão, tanto que anunciou 
três novas lojas, duas na capital fluminense e uma em Taubaté, município do Vale do Paraíba, 
caminho entre Rio e São Paulo. Uma das unidades cariocas, na Barra da Tijuca, está localizada 
dentro do Shopping Via Parque, com 80 metros quadrados, e uma inovação: um tipo de 
"cardápio musical", com DVDs de shows previamente divulgados na loja, que são exibidos aos 
clientes, segundo o sócio Alexandre Raposo. 
 
Outra do segmento com arquitetura moderna e equipamentos multimídia é a rede Octavio 
Café, que tem unidades na cidade de São Paulo e nos Estados Unidos. 
 
 
Leia mais: 
 
Food service anima a indústria 
Rita Gallo 
 
O crescimento do setor de food service no Brasil. em índices que ultrapassam os 15% ao ano, 
tem atraído a atenção de gigantes do setor de alimentação. Para a Bunge Alimentos, o 
mercado de alimentação fora do lar é atualmente o mais promissor do Brasil. "A expectativa é 
de que em oito anos,ou seja, em2016, o Brasil tenha as mesmas taxas de consumo que os 
Estados Unidos, o maior mercado de food service do mundo", avalia a gerente de Marketing e 
de Trade Marketing da área de Food Service da Bunge Alimentos, Cecília Ávila Martins. 
 
A gerente da Bunge Alimentos afirma que há várias razões para que o setor de food service 
venha crescendo tanto no Brasil. Segundo ela, o maior motivo é a cada vez maior inserção da 
mulher no mercado formal de trabalho. "Sem a alimentação caseira, a saída é buscar a 
refeição em restaurantes, padarias e redes de fast-food, entre outros", diz ela. E acrescenta: 
"Outro motivo que tem impulsionado essa transformação no mercado de alimentação é o 
aumento de pessoas que moram sozinhas e preferem utilizar os serviços de estabelecimentos 
de food service." 
 
Mas essa transformação não acontece apenas nos grandes centros e nas cidades de maior 
índice populacional. "Em todo o Brasil, é possível encontrar pessoas que fazem refeições fora 
do lar, com diferentes características", diz ela. 
 
A Bunge Alimentos, através de sua divisão de food service, atende a esse setor com produtos 
como farinhas, pré-mistura, margarinas e gorduras. "A nossa busca é levar o melhor produto 
para satisfazer, por exemplo, o padeiro e o consumidor do pão", afirma ela. 
 
O setor de food service da Bunge Alimentos tem buscado tecnologias ao redor do mundo para 
dar ao Brasil, por exemplo, farinhas e gorduras de fritura com melhor desempenho. "Mas a 
maior carência do mercado brasileiro é, sem dúvida, a falta de profissionais que entendem as 
características do food service", diz Cecília. E acrescenta: "E essa falta de qualificação está 
presente em todos os níveis, desde a agência de publicidade que não sabe preparar um bom 
anúncio e tem o padeiro como seu público-alvo, passando pelos vendedores e chegando aos 
distribuidores". 
 
A Bunge Alimentos é a principal empresa de alimentos e agronegócio no Brasil. A empresa é 
líder na produção de óleos, margarinas e gorduras vegetais, na fabricação de farinhas de trigo 
e pré-misturas para a indústria de alimentação e de panificação, na comercialização de grãos, 
principalmente a soja, na produção de farelos e no refino de óleos vegetais. 
 
Nestlé 
 
A Nestlé atua no mercado de food service no Brasil desde 1962, inicialmente com a linha 
Maggi. Hoje a companhia oferece cerca de 100 produtos para o mercado brasileiro. 
Globalmente, a Nestlé considera o mercado de "alimentação fora do lar" uma das quatro áreas 
estratégicas para um crescimento acima da média, percebendo oportunidades comerciais 



importantes. Esse mercado vem crescendo em torno de 15% ao ano e apresentou, em 2007, 
incremento de 16% sobre o ano anterior. Outro dado relevante detectado pela empresa é que 
o gasto com alimentação fora do lar no Brasil já representa 25% do orçamento total destinado 
à alimentação. 
 
Cada vez mais próxima do mercado de refeições prontas, a Nestlé Food Services presta 
também serviços de consultoria de culinária, marketing, merchandising e vendas, além de 
oferecer orientações para o crescimento do negócio com soluções que poupem tempo e 
trabalho e que melhorem a rentabilidade do estabelecimento. 
 
Sadia 
 
De acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias Alimentícias (Abia), os negócios 
no segmento de food service aumentaram cerca de 121% em apenas sete anos. Para a Sadia, 
é importante a aposta neste segmento, por isso a empresa oferece soluções em produtos e 
serviços para todos os estabelecimentos que se dedicam à alimentação fora do lar. Segundo a 
empresa, o objetivo da Sadia Food Services é levar soluções a pizzarias, restaurantes, 
padarias e a outros canais que se dedicam à alimentação fora do lar. 
 
A Ajinomoto comercializa produtos para restaurantes desde a década de 1980. Mas foi em 
2004 que a empresa iniciou um trabalho mais enfocado, com desenvolvimento de produtos e 
de serviços para atender às necessidades dos operadores de Food Service. Atualmente, a 
Ajinomoto atua, através de venda indireta, com 72 distribuidores, 7 redes de cash & carry e 16 
atacadistas, comercializando vários tipos de temperos, entre outros produtos para o setor. 
 
Segundo a Ajinomoto, o mercado de food service apresenta inúmeras oportunidades de 
desenvolvimento. A empresa informa que existem muitas cozinhas que desconhecem a 
evolução tecnológica na área da alimentação, ainda presas a processos inadequados à nossa 
realidade globalizada. A Ajinomoto detém mundialmente tecnologias que permitem a produção 
de diferentes categorias e formatos de produtos, contando com mais de 100 anos de know-
how em produtos alimentícios. "Isto nos permite trabalhar com excelência todas categorias de 
produto, oferecendo soluções com excelente performance", afirma a empresa. 
 
 
Leia mais: 
 
Setor discute sua sustentação 
Davi Brandão 
 
Representante de um segmento que congrega cerca de 1 milhão de estabelecimentos, que 
proporcionam mais de 6 milhões de empregos, com representação estimada 
emtomode2,4%do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, a Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), nos últimos tempos, empenha-se na discussão dos principais temas 
que refletem sobre a sustentabilidade do setor de alimentação fora do lar. 
 
Composto prioritariamente por micro e pequenas empresas, o segmento enfrenta os 
obstáculos mais variados para sua sobrevivência, que vão de legislações equivocadas à 
necessidade de profissionalização. Em meio a discussões recentes pelos afiliados a entidade, o 
aperfeiçoamento da gestão e o aprimoramento da legislação trabalhista foram apontados como 
pontos determinantes para ampliar o potencial de desenvolvimento do setor. Segundo o 
presidente executivo da associação, Paulo Solmucci Jr., a capacitação dos donos de bares e 
restaurantes é uma das bandeiras prioritárias que estão sendo defendidas pelo setor. "A 
importância da formalização das empresas, seus obstáculos, como burocracia e carga 
tributária, também fazem parte dessa pauta", completa. 
 
Leis trabalhistas 
 
A modernização das leis que regulamentam o trabalho dos chamados funcionários horistas se 
configura em uma oportunidade especial para o desenvolvimento do segmento e para a 



geração de novos postos de trabalho. "Se um modelo, como o existente em países de primeiro 
mundo, fosse adotado para contratação desses profissionais, cerca de dois milhões de novos 
empregos poderiam ser gerados apenas no setor de bares e restaurantes", analisa Solmucci. 
"Tal modalidade de contrato permitiria a inclusão, no mercado de trabalho, de pessoas que não 
poderiam assumir uma carga horária compatível com a de mensalistas", explica. "No ano 
passado, cerca de 1,2 milhão de jovens brasileiros deixaram a escola para assumir uma 
colocação. Em países com uma legislação mais moderna, isso não ocorre. Nos EUA, por 
exemplo, 45% da mão-de-obra é de horistas que, no resto do seu tempo, se dedicam ao 
estudo, à família ou a outra atividade",afirma. 
 
Lei seca 
 
A Ação Declaratória de lnconstitucionalidade (Adin) movida pela Abrasel contra artigos da Lei 
Federal n° 11.705, conhecida como Lei Seca, que estabeleceu tolerância zero para presença de 
álcool no sangue dos motoristas, é um dos temas de maior discussão também entre os 
empresários do setor de alimentação fora do lar de todos os estados brasileiros. Na opinião da 
Abrasel, alei extrapolou os princípios constitucionais e passou a tratar qualquer cidadão como 
um criminoso em potencial. 
 
"Representantes do segmento de todo o País relatam o que mudou no seu negócio depois que 
a lei entrou em vigor. A perda de faturamento na maioria dos estabelecimentos foi confirmada, 
mas é importante destacar que, em locais onde não há bafômetro ou em que a fiscalização não 
foi tão ostensiva, a queda do movimento de bares e restaurantes foi pequena, ou nem mesmo 
ocorreu", diz Solmucci, que argumenta com o governo dizendo que o que coibiu o consumo de 
álcool foi a fiscalização, não o rigor da lei. 
 
Na ótica dos empresários do setor,as medidas tomadas pelos legisladores, embora bem 
intencionadas, parecem equivocadas, pois não foram construídas com base no diálogo com os 
setores envolvidos e tentam resolver problemas estruturais com ações populistas, de grande 
repercussão em curto prazo, mas incapazes de se sustentar. Os empresários lamentam que a 
fiscalização se tivesse reduzido em alguns estados, o que pode vir a interromper a diminuição 
do número de acidentes e de mortes no trânsito. 
 
Vigilância sanitária 
 
A necessidade de uma qualificação das empresas em segurança de alimentos também é 
importante para a chamada sustentação do setor. Com base em dados do Ministério da Saúde, 
Solmucci apresenta dados de que 6,3 mil pessoas morrem e outras 500 mil são internadas 
anualmente devido à falta de controle sobre os alimentos servidos à população. "Este é um 
problema crônico, que custa ao sistema de saúde brasileiro cerca de R$ 15 bilhões por ano e 
não recebe a atenção necessária de nossas autoridades", analisa. 
 
"Os números de mortes e internações hospitalares das duas situações [trânsito e problemas de 
qualidade dos alimentos] são bem similares. Mas, como a solução do problema de segurança 
dos alimentos não comporta medidas populistas, que não resolvem e só criam a ilusão de que 
algo está sendo feito, o tema é deixado em um segundo plano." 
 
Tributação 
 
A fiscalização tributária eletrônica também é discutida pelo setor. Embora o modelo de 
tributação informatizado seja tratado como uma possível prática de incentivo à formalidade, os 
mecanismos criados para transferir aos estabelecimentos atribuições auto-fiscalizatórias — 
como a Nota Fiscal Paulista e o sistema de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) — são 
apontados pelo setor como sendo ações que trazem grande ônus operacional para a atividade, 
prejudicando justamente os estabelecimentos menores que procuram a formalidade. 
 
 
Leia mais: 
 



Refeição vê R$ 2 bi em mídia 
Cynara Escobar 
 
O aumento da renda, e, com ele, a expansão do consumo, estão motivando algumas redes de 
bares, restaurante e lanchonetes, além de fabricantes de produtos alimentícios, a investir em 
novas ações de comunicação para diferenciar suas marcas e atrair mais público, o que garante 
também maior fatura-mento às empresas de marketinge publicidade que atendem a empresas 
especializadas no setor de food service no Brasil. A expansão das casas-conceito, como a rede 
de cervejarias Devassa, da Schincariol e campanhas como a de divulgação do Guaraná 
Antarctica Street Festival, festival de música patrocinado pela AmBev, estão entre as ações 
recentes que reforçam a tendência de ampliar a experimentação das marcas e a utilizar mídias 
de forma diferenciada, para driblar a forte concorrência do setor. 
 
Por conta disso, o investimento publicitário dos setores de bebidas e alimentação permanece 
em alta. Até junho, os aportes dos dois setores somaram R$ 2 bilhões, registrando um 
crescimento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Durante todo o ano 
passado, o investimento publicitário destes setores chegou a somar R$ 3,5 bilhões, segundo 
dados do Ibope Monitor. 
 
"As empresas estão investindo em ambientes que consigam apresentar toda a sua proposta, já 
que no varejo convencional há uma dispersão maior", pontua Luciano Deos, vice-presidente da 
Associação Brasileira de Design (Abedesign) e diretor presidente da GADBranding&Design. 
 
Há dez anos, a sua agência criou em Porto Alegre (RS) o bar temático Dado Bier para a micro 
cervejaria homônima. Através de franquias, o projeto se expandiu para as capitais de São 
Paulo e do Rio de Janeiro e se multiplicou em formatos de pub, pizzaria e churrascaria. "A 
capacidade de gerar diferenciação para as marcas em um ambiente proprietário é muito maior, 
e é onde o design pode influenciar mais do que o produto isolado." 
 
Espaços corporativos 
 
Seguindo essa tendência está a Criacittá Marketing Cenográfico, que completa dez anos de 
atuação na ambientação de espaços corporativos. Com o objetivo de revitalizar a proposta do 
Quiosque Chopp Brahma, a agência criou para a AmBev o projeto da loja-conceito da marca, 
que atualmente soma cerca de 300 unidades franqueadas em todo o País. 
 
"A rede estava com 300 franqueados, tinha consumo, mas não agregava identidade de 
marca", conta Nelson Rocha, sócio diretor da Criacittá. "Criamos uma ambientação para que os 
clientes, ao entrarem no espaço, sejam absorvidos e experimentem as características da 
marca", explica Rocha. 
 
Segundo ele, o novo conceito será aplicado em dez quiosques novos até o final de outubro e 
deve ser estendido aos franqueados que tenham unidades em funcionamento e queiram 
reformular seus pontos. "O chope está fazendo 120 anos este ano e utilizamos este gancho 
para eleger alguns ícones de replicação do projeto, para garantir a mesma comunicação e 
identidade em todas as unidades", completa Nelson Rocha. 
 
De acordo com Rocha, a empresa também foi a responsável pelo projeto comemorativo de dez 
anos do Bar Brahma, em São Paulo, que será replicado em novas filiais, em São Paulo e 
Brasília. 
 
Refrigerante 
 
Na publicidade, a agência DM9DDB vem intensificando a busca por interatividade no uso das 
mídias para aproximar o Guaraná Antarctica do público jovem em seus anúncios, além de 
otimizar a verba do anunciante. 
 
Entre os resultados recentes, está o avanço de 5% em uma pesquisa de lembrança de marcas 
de refrigerantes feita com o público de 20 a 29 anos, realizada pela Top Brands Consultoria em 



parceria com a Associação Brasileira dos Anunciantes (ABA) e com a Quest Pesquisa de 
Mercado e Marketing. 
 
"Por ser uma marca jovem, buscamos trabalhar com aspectos da irreverência juvenil e 
promover uma propaganda de experiência, usando a interatividade em todos os meios", conta 
Mônica de Carvalho, diretora-geral de Mídia da DM9DDB. 
 
Nos destaques das ações segmentadas está o Guaraná Antarctica Street Festival, um festival 
de música e esportes radicais que organiza a sua segunda edição, este ano, e ganha um reality 
show para promover bandas novas que está sendo transmitido pela Rede TV! desde agosto. 
 
A campanha para divulgar o festival está na mídia desde o início do mês, em diversas peças 
que utilizam as mídias tradicionais, mas de forma diferenciada. Prova disso é que a campanha 
é toda veiculada através de intervenções sem revistas, além de ter aplicações para estampar 
camisetas e adesivos nas estações de metrô com imagens que simulam rampas de skate ou 
outdoors em forma de pistas verticais de skate. 
 
"Queremos utilizar melhor o potencial de cada meio, tanto o de massa, como o segmentado, 
sem necessariamente ter de investir mais", comenta a diretora. 
 
 
Leia mais: 
 
Expansão nos planos das redes 
Fernando Teixeira e Camila Abud 
 
Com 305 lojas, das quais apenas 60 estão em shoppings, uma das maiores redes do segmento 
de service, o Habib's, começa a desenhar sua expansão com maior ênfase fora do eixo Rio-São 
Paulo, mantendo o ritmo de abertura de lojas de rua, por conta de baixa concorrência e custo, 
na opinião da empresa. A rede faz parte de mercado que estima ter faturado no ano passado 
R$ 7,4 bilhões, 17% amais do que no ano anterior. 
 
De olho no aumento da renda das classes C e D e no alto índice de carteiras de trabalho 
assinadas — que impulsiona o food service —, essas empresas de alimentação projetam, para 
os próximos cinco anos, 241 redes (restaurantes, fast-food e pizzarias), com a expectativa de 
crescer de 60% a 70%. 
 
João Baptista da Silva Júnior, diretor de Cursos e Eventos da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), que também coordena o grupo setorial de redes de alimentação na mesma 
entidade, afirma que a região paulista detém 46,8% do mercado de food service brasileiro, 
estando o Rio de Janeiro em segundo lugar, com 19,2%. 
 
"A tendência é esta porcentagem diminuir, não porque vão fechar redes, mas porque 
mercados como o norte, o nordeste e principalmente o sul estão se ampliando muito", 
comentou. 
 
Para o professor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Marcelo Traldi 
Fonseca, existem ainda muitos espaços para as redes explorarem. "Saindo do eixo Rio-São 
Paulo, dificilmente se acha uma rede de cafés, restaurantes ou fast-food. As empresas já 
perceberam isso e começam a estudar outras áreas de atuação." 
 
O diretor de Expansão do Habib's, João Augusto Ribeiro Penna, afirma já fazer estudos para 
abrir lojas em Campo Grande, Cuiabá e São Luís do Maranhão. Segundo ele, para se ter idéia, 
o crescimento do food service está na casa de 16% ao ano. "Nos próximos cinco anos, em 
linhas gerais, o setor vai crescer de 60 a 70%", afirma. Com base nisso, os planos da empresa 
são ousados para o futuro. "Mantemos a média de 20 a 25 lojas abertas por ano. Outra 
estratégia é construir lojas menores para atender cidades pequenas." 
 
Comida italiana 



O Grupo Alsaraiva, proprietário da marca Habib's, viu que era preciso diversificar o menu e 
lançou a rede Ragazzo, de comida italiana, que soma 11 lojas em São Paulo e uma, recém-
inaugurada, em Florianópolis (SC). A expansão do Ragazzo prevê alcançar o número de 50 
franquias em até cinco anos. No último ano foram inauguradas seis unidades. 
 
Quem espera um crescimento de 10% apenas na Região Sul do País é a rede Casa do Pão de 
Queijo, que detém 450 lojas. O Paraná tem 10 lojas, e há 12 em Santa Catarina e 3 em Porto 
Alegre. Até o fim do ano, a empresa já confirmou que irá inaugurar lojas em São Paulo 
(capital), Osasco, Campinas, Sorocaba, e nos Estados de Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul. 
 
A boa expectativa do setor de alimentação deve-se, basicamente, à economia estável, o que 
aquece o food service. A afirmação é de Silva Júnior, diretor da ABF: "O setor está 
consolidado, e, por termos o padrão das redes, informatização dos sistemas e facilidade de 
distribuir, conseguimos obter respostas mais rápidas aos estímulos. É mais fácil crescer". 
 
Hotelaria 
 
Não são apenas as redes de fast food que têm fôlego para desenhar a expansão e a busca pela 
fidelização dos clientes no País. Algumas redes hoteleiras sofisticadas, entre elas a Radisson, 
braço de luxo da norte-americana Carlson Hotels, também acreditam ter espaço para atrair 
cada vez mais clientes que buscam sofisticação, requinte e serviços de valor agregado durante 
sua hospedagem. 
 
Por conta disso, a empresa diz investir cada vez mais no atendimento a seu público seleto, no 
cardápio e no design de seus restaurantes, como diferencial gastronômico, entre eles os 
restaurantes Tulipa (da unidade Radisson de Alphaville) e o Origens (do hotel instalado na Av. 
Faria Lima, na capital). Vale destacar que a marca Radisson ainda debuta em algumas áreas 
do mercado nacional, ganhando cada vez mais espaço. 
 
Tanto que causou frisson na rede Atlântica Hotels International, pois esta resolveu converter, 
no começo deste mês, sua bandeira Clarion Alphaville, da Choice Hotels International, em 
Radisson Alphaville. Giuliana Laganá, gerente-geral da unidade de Alphaville, afirma que a 
maioria do público do hotel vem de outros países, com destaque para a América do Sul e a 
Europa. Segundo ela, com a conversão de bandeira, o hotel passa a integrar uma marca 
importante e a adotar "paparicos" aos clientes, como jornal de cortesia e outros mimos. 
 
Com 135 apartamentos, piscina coberta, aquecida e com bar, e os demais serviços e 
facilidades reservados ao hóspede de negócios da Atlantica, o Radisson Alphaville também 
oferece business center, doy office, centro de convenções e café da manhã de cortesia. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 13, 14 e 15 set. 2008, Caderno Especial Food Service & 
Hotelaria, p. 6-12. 


