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Aos 78 anos, o fundador do grupo francês Sodexo, Pierre Bellon, lembra-se com detalhes de 
quando se apaixonou pelo Brasil e decidiu que aqui seria um bom local para a expansão de 
seus negócios. Era o final da década de 60 e o empresário decidira mudar seu roteiro habitual 
de viagem à capital da Guiana Francesa, Caiena - onde prestava serviços de alimentação para 
uma empresa local -, e fazer o trajeto Paris/ Rio de Janeiro. Não imaginava, porém, que o País 
viria a tornar-se um dos destinos chaves de crescimento da companhia em todo o mundo, 
especialmente em tempos de crise.  
 
Bellon lembra que nevava em Paris quando o avião partiu, o que explica o espanto do 
empresário ao se deparar com o céu azul e o calor do Rio de Janeiro. "Fui até a praia, a água 
estava maravilhosa, pessoas jogavam futebol, as mulheres eram lindas, eu avistava o Pão de 
Açúcar, tudo era magnífico. Decidi naquele momento que traria minha empresa para o Brasil", 
contou o simpático presidente do conselho de administração da Sodexo, em um almoço do 
Grupo de Líderes Empresariais (Lide).  
 
O empresário foi prontamente atendido pelo destino. Uma empresa de perfuração de petróleo, 
prestadora de serviços para uma plataforma da Petrobras, contratou a Sodexho para atuar no 
gerencia-mento de locais remotos. Era 1968 e a empresa começava sua primeira experiência 
no País, onde atuava também na exportação de carne para Caiena e prospecção do mercado 
de restaurantes industriais. Os negócios iam bem, garante Bellon, mas a decisão de investir no 
Brasil foi precipitada.  
 
A pequena empresa criada em 1966, em Marselha, não havia se consolidado ainda no mercado 
francês. "Não tínhamos unidades em Paris e Lyon, mas já havíamos expandido para Guiana 
Francesa e Brasil. Era um erro estratégico." Bellon abriu a empresa em 1967, após muitos 
embates com o pai, que controlava uma companhia de fornecimento marítimo em Marselha. A 
empresa foi batizada com uma junção das siglas de Sociedade de Exploração Hoteleira. "Não 
me deixaram usar meu nome porque seria ruim à imagem da família caso ela falisse", contou, 
saudoso, o executivo, que teve como sócios minoritários suas duas irmãs e seu irmão. 
Passados 40 anos, garante, nenhum dos sócios se arrependeu. Afinal, hoje a Sodexo reúne 
345 mil colaboradores, com operações em todos os continentes, e um faturamento no 
exercício fiscal 2007/2008 (encerrado em 31 de agosto) de € 13,6 bilhões, um crescimento de 
1,7% em relação aos resultados do período passado.  
 
A entrada definitiva da Sodexho no Brasil só aconteceu em 1978. E nem a inflação galopante 
fez Bellon desistir do mercado brasileiro. "Várias multinacionais saíram do Brasil, mas eu decidi 
que nunca sairia do País", disse. Isso não significa que tudo foi simples para a subsidiária 
brasileira. "Cheguei a dizer que não mandaria mais nenhum tostão para o Brasil", disse Bellon, 
a fim de forçar um crescimento orgânico local.  
 
A estratégia funcionou. "Somos quase o segundo no segmento de restaurantes industriais no 
Brasil e assumimos a liderança na área de cheques e cartões de serviços", contou, ciente de 
que essa posição é contestada pelo principal concorrente, a também francesa Ticket Services, 
do Grupo Accor, que fecha em dezembro seu exercício de 2007/2008. "Trabalhamos com 
muita força neste ano e teremos bons resultados a apresentar", afirmou o chairman da Accor 
no Brasil, Firmin António, que também participou do evento.  
 
A Sodexo , que neste ano aboliu o ‘h’ de sua grafia, passou a disputar a liderança no mercado 
brasileiro após comprar a VR por cerca de € 380 milhões.  
 
A Sodexo Brasil obteve um faturamento de R$ 7,5 bilhões, resultado 20% superior ao do 
exercício passado. A expectativa é manter essa margem de crescimento também para 2009, 
mesmo com a crise econômica. O foco, porém, é crescer organicamente. "Sempre preferimos 
a expansão orgânica que apresentou um crescimento de 7,7% no último ano", afirmou Bellon. 
O objetivo da companhia é manter um crescimento da ordem de 2% a 4% para o próximo 



ano. As aquisições deverão representar um acréscimo de 2%. "Queremos fechar o exercício 
2008/2009 com um crescimento total entre 4% e 6%". 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


