
GESTÃO operação

Receita
REFORÇADA
Supermercados investem em restaurantes e em um conjunto
de estratégias para atrair e satisfazer o cliente

POR DENISE TURCO

ada vez mais o consumidor
busca refeições fora do lar, mas
sem abrir mão de alimentos
saudáveis. Com tempo escasso,

procura conveniência e rapidez. De olho
nesse comportamento, é cada vez maior
o número de supermercados que investe
em restaurantes dentro das lojas com o
objetivo de ampliar o leque de serviços.
O cardápio é elaborado para agradar a

todos os públicos e o restaurante self-
-service é o formato que melhor atende
a essa necessidade. "Do ponto de vista
nutricional, o consumidor conhece uma
grande variedade de alimentos e de ma-
neira mais saudável", argumenta o diretor
do Armazém do Sabor, que presta consul-
toria a supermercados, Ari Lourenço.

Empresas que abriram um restaurante
recentemente no pontode-venda adotam

um conjunto de estratégias
que se mostra bem-sucedi-
do: comida caseira, ingre-
dientes diferenciados e sau-
dáveis, bom atendimento,
serviços que agregam valor
e informação ao cliente,

Uma maneira de diferen-
ciar a operação é oferecer refeições com
menos gordura e muitas opções de saladas
e frutas, compondo um cardápio balance-
ado e nutritivo. Essa é a linha adotada nos
restaurantes comandados por Lourenço
dentro dos supermercados Bergamais e
Feri. na capital paulista. "No Peri oferece-
mos 24 opções de saladas e no Bergamais
estamos desenvolvendo um cardápio que
está cada vez mais colorido", exemplifica.
Nesses locais a decoração recebe atenção
especial e são realizados investimentos
em equipamentos de ponta e treinamento
dos funcionários.

O Plus Gourmet é o primeiro restau-
rante da rede Plus, que reúne 15 super-
mercados na capital de São Paulo, e foi
inaugurado há três meses. A proposta é
oferecer comida caseira de boa qualidade
em um bairro da periferia da cidade, a
Parada de Taipas, com poucos estabeleci-
mentos desse tipo. O público é formado
por funcionários de indústrias instaladas
na região e famílias que vão às compras
no supermercado.
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Restaurante do Bergamais oferece cardápio saudável, investe na decoração e treinamento da equipe

A decoração segue o estilo rústico e
a área da cozinha é aberta, propiciando
total visibilidade ao cliente. O restaurante
oferece diariamente 16 tipos de saladas,
18 pratos quentes, carnes grelhadas e so-
bremesa como cortesia. São 60 pratos no
menu e o quilo sai por R$ 19,90.

Segundo o gerente do Plus Gourmet,
Jairo Fontes da Silva, a primeira meta é
aumentar em um mês o número de almo-
ços de 100 para 200 por dia. "Observamos
que muitos clientes freqüentam o restau-
rante e depois vão ao supermercado; en-
tão, o restaurante ajuda a movimentar o
fluxo da loja."

Na rede de supermercados Passarelli,
com oito lojas em Araçatuba, Andradi-
na e Birigui (SP) e Três Lagoas (MG), a
proposta é bastante parecida: oferecer co-
mida caseira simples e bem-feita. "Conta-
mos com uma nutricionista, que elaborou
o cardápio com base no dia-a-dia de uma
família típica do interior de São Paulo",
conta a diretora de Recursos Humanos, O encarregado de rotisseria do Bergamais, William Costa orienta
Márcia Maria de Sousa. O cliente Arnaldo Gottschlich no buffet
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Diariamente são servidos cinco tipos
de carnes. 15 saladas, 10 legumes e so-
bremesa grátis. O público é bem variado,
atingindo consumidores das classes B, C
e D; são profissionais que trabalham no
entorno e clientes cativos do supermerca-
do. O restaurante foi aberto há sete meses
na loja de Araçatuba e a média mensal
de crescimento é de 15% a 20%."Em ra-
zão dos bons resultados, nossa previsão é
abrir restaurantes em mais duas lojas em
2009", anuncia Márcia.

Para quem não sabe por onde come-
çar, é interessante procurar o apoio de
consultorias que cuidam da decoração
do local, compra de equipamentos, ela-
boração do cardápio, compras, limpeza e
gerenciamento do restaurante. O Arma-
zém do Sabor,por exemplo, administra os
restaurantes do Bergamais e Feri, entre
outros supermercados.

A Equilibrium é outra consultoria que
se especializou em abrir e administrar res-
taurantes em academias da capital pau-
lista. Atualmente a empresa possui cinco
unidades e em cada uma são servidas, em
média. 150 refeições na hora do almoço.

CARDÁPIO -Apresentação c diver-

sidade dos pratos são essenciais para
estimular o apetite do consumidor. "Um
peixe aparentemente sem graça fica mais
gostoso se for preparado no papelote com
legumes e ervas. Já os legumes, em vez
de serem cortados em cubos ou rodelas
e refogados, podem ser grelhados no es-
petinho", diz a diretora da Equilibrium, a
nutricionista Cynthia Antonaccio,

No Restaurante Equilibrium dentro
da Fórmula Academia, no Shopping El-
dorado, professores e alunos da academia
e funcionários de escritórios da região
almoçam todos os dias. A empresa une
o trivial e o natural nas refeições, pois o
restaurante "não tem a proposta de ofe-
recer uma comida muito cara ou muito
refinada", define Cynthia.

"Oferecemos arroz, feijão, bife e com-
plementamos com tortas, omeletes c ingre-
dientes nutritivos e saudáveis que oferecem
saúde e prazer", comenta. Sementes de li-
nhaça, gergelim, aveia, frutas secas, arroz
comum e integral, abobrinha recheada com
proteína de soja também estão presentes
no buffet. O preço do quilo é 23 reais.

Na contramão da cultura fast food, as
frituras estão cada vez menos presentes
nos restaurantes dentro de supermerca-

dos. Há cuidado no preparo de cozimen-
to assim como no uso de temperos leves,
azeite e pouco sal.

Peixe é uma constante no restaurante
do Passarelli, que aproveita no cardápio
a abundância de pescados que a região
oferece. Nos restaurantes do Bergamais e
Peri, a soja é protagonista em vários pra-
tos: salada, vinagrete, quibe e panqueca.
Outro ingrediente é a quinua, grão de ori-
gem boliviana com alto valor nutritivo,
rico em vitaminas, aminoácidos e ômc-
gas 3 e 6. "Usamos quinua no arroz e na

Gerente do Plus Gourmet, Jairo Silva, aposta em diferenciais para fidelizar os clientes, como oferecer uma taça de vinho

48 SUPERVAREJO l JANEIRO/FEVEREIRO 2009



salada. Aliás, a intenção é divulgar mais
esse grão, que ainda custa muito caro, em
média 70 reais o quilo", diz Lourenço.

Valorizando ingredientes tipicamente
brasileiros. Lourenço também incluiu pó
de guaraná e açaí nas receitas. "A base
do açaí não é doce nem salgada, por isso
fazemos um moino para servir com filé
de frango", exemplifica.

O chef do Plus Gourmet, Adenilson
Borges de Sousa, comenta que a variedade
oferecida é um dos pontos fortes da casa.
As combinações acompanham a criativida-

de do chef: 12 tipos de escondidinho (sal-
mão, atum, frango,carne seca, legumes). 15
de risoto e diversas opções de salpicão.

Para explicar essa variedade de sabo-
res c ingredientes aos clientes é preciso
investir na capacitação dos atendentes.
"Até mesmo o gerente deve estar disponí-
vel para dar atenção aos consumidores",
reforça Lourenço.

No Passarelli, a nutricionista tira dú-
vidas dos clientes. Já no Equilibrium, as
gerentes são também nutricionistas e por
isso dão essa assistência. O chef Adenil-
son conta que em várias situações senta-se
junto com o cliente para explicar o prato
e trocar receitas, o que ajuda a estreitar
o relacionamento.

OUTROS DIFERENCIAIS - Para
incrementar o leque de serviços ao clien-
te, o Plus Gourmel aceita encomendas de
refeições ou prepara refeições para gru-
pos no próprio local. Aos sábados, para
acompanhar a feijoada, música ao vivo
(MPB, para manter um clima tranqüilo).
Durante a semana, oferece uma taça de
vinho aos clientes. Na hora do almoço, a
TV interna é sintonizada em canais de
notícias. Quem compra no supermercado
ganha 10% de desconto no almoço me-
diante apresentação do cupom fiscal

Planos é que não faltam para deixar
o Plus Gourmet ainda mais atrativo. Sil-
va estuda ampliar o horário de funcio-
namento e implantar o serviço delivery.
Para orientar essas ações, a empresa
providencia uma pesquisa junto aos fre-
qüentadores,

O papel de informar é outro diferen-
cial desses locais. Na entrada do Equi-
librium, há uma lousa com informações
sobre determinados alimentos e dicas de
saúde. Já o Passarelli expõe as informa-
ções nutricionais dos pratos, de acordo
com Márcia. E o bom atendimento tam-
bém se traduz em levar requinte na hora
de servir, com o uso de pratos e talheres
sofisticados.

"Nossa equipe é entrosada e com-
prometida. Esse é o grande diferencial.
Uma vez por mês fazemos treinamento e,
quando possível, levamos o pessoal para
conhecer outros restaurantes", conclui o
chef Adenilson, elogiando a equipe for-
mada por 12 pessoas.
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