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Fernando Scheller

O empresário Belarmino Igle-
sias Filho, de 50 anos, começou
2011 gastando sola do sapato.
Em busca da realização de sua
meta para os próximos cinco
anos – dobrar a rede de restau-
rantes Rubaiyat, que hoje tem se-
te unidades em São Paulo, Madri
e Buenos Aires –, Belarmino pro-
cura cidades dentro e fora do
País com renda para sustentar
um restaurante em que uma re-
feição custa, em média, US$ 70.
No Brasil, bateu o martelo a fa-
vor de Rio de Janeiro e Brasília, e
na América Latina vê Bogotá e
Cidade do México como fortes
candidatas.

“Busco possibilidades”, diz o
empresário. Andar pelas cidades
e identificar oportunidades é al-
go que Belarmino aprendeu com
o pai, que fundou a cadeia de res-
taurantes conhecida em todo o
País por sua unidade na rua Had-
dock Lobo, a Figueira Rubaiyat.

Foi em uma caminhada pelo
bairro dos Jardins que surgiu a
ideia de transformar as mesas de
um restaurante em moldura pa-
ra a centenária figueira plantada
no local. Em 2000, a tradicional
loja Cleusa Presentes queria pas-
sar o ponto e o principal candida-
to à vaga era um estacionamen-
to. Belarmino pai, porém, plane-
jou um destino mais glamouro-
so para o local. “Foi uma decisão
repentina, mas obviamente acer-

tada”, diz o filho, 11 anos depois.
Diante do crescimento da eco-

nomia brasileira e latino-ameri-
cana, Belarmino Filho sabe que é
a hora de colocar os planos de
expansão em marcha. Ele esbar-
ra, porém, em um desafio: virar
uma rede internacional sem po-
pularizar o produto.

O empresário sabe que, para
não ter de mexer nos preços, a
qualidade dos pratos não pode
mudar. “Tenho um produto de
luxo. Isso me beneficia nas cri-
ses. Quero seguir assim”, afirma.
O Rubaiyat atende executivos e
empresários que fecham negó-
cios milionários entre um corte
de baby beef e uma taça de vinho –
tentar enganá-los, perdendo qua-
lidade, seria fatal para a marca.

Almoço de negócios. Nos dias
de semana, 85% das reservas dos
restaurantes da rede são feitas
por empresas. “Somos um porto
seguro para negócios”, diz Belar-
mino. Foi o boca a boca de execu-
tivos em visita a São Paulo que
tornou a empresa conhecida em
todo o País e elevou o faturamen-
to para R$ 120 milhões por ano.

No alicerce da estratégia do
Rubaiyat estão a produção pró-
pria de carne – em fazendas no
Brasil e na Argentina – e o atendi-
mento. A rede tem 700 funcioná-
rios – todos os restaurantes têm
mais de 100 empregados, 60%
deles dedicados ao serviço.

Para o diretor do programa de

gestão de luxo da Faap, Silvio
Passarelli, mesmo restrito a São
Paulo, o Rubaiyat é hoje reconhe-
cido entre empresários de todo
o País. “A marca tem apelo forte,
o que atrai clientes quando uma
unidade é aberta”, diz. Segundo

o professor, é possível replicar a
operação no exterior, desde que
com a mesma qualidade. “É ne-
cessário cuidar dos atributos da
marca. As pesquisas não podem
levar em conta somente a renda.
Precisam mostrar o quanto a eli-

te de um local está disposta a gas-
tar para comer fora de casa.”

Segundo especialistas em gas-
tronomia, levar carne de boa qua-
lidade para outros mercados é a
única forma de internacionali-
zar a culinária nacional em esca-

la. Pratos como a feijoada con-
quistam alguns adeptos fervoro-
sos, mas há opções parecidas em
outras culturas. O dono do Ru-
baiyat concorda: “A carne é mes-
mo o caminho.”

Para garantir o atendimento
sem deslizes a uma média de 3
mil clientes por dia, o empresá-
rio diz que sua atuação, ainda
que por meio de funcionários de
confiança, é vital. “Minha vida é
dentro de um restaurante, e to-
dos sabem que a ordem é rece-
ber todo mundo bem. Aqui não
tem celebridade. O dinheiro de
todos vale a mesma coisa.”

Para dar conta da operação em
três países, o empresário passa
uma semana por mês em Madri,
três dias em Buenos Aires e o res-
tante do tempo nas quatro unida-
des de São Paulo – nesta conta já
entra o Porto Rubaiyat, especiali-
zado em frutos do mar, que será
reaberto em abril.

Nas viagens para prospectar
mercados, Belarmino chegou à
conclusão de que vale apostar na
América Latina. Ele afirma que a
decisão será tomada com calma,
mas adianta que considera o Mé-
xico um “mercado dos sonhos”.
No momento, a expansão no Bra-
sil terá prioridade: a rede já nego-
cia pontos no Rio e em Brasília,
que devem ser inaugurados em
até dois anos.

Limites. Hoje uma empresa fa-
miliar, o Rubaiyat vai mudar a es-
trutura à medida que crescer. Be-
larmino sabe que a gestão centra-
da em sua figura tem limites: do-
brar o número de restaurantes
vai exigir olho vivo nas compras,
na logística e a expansão da equi-
pe para mais de mil pessoas. “Até
onde posso ir sozinho? Dobrar
eu acho que dá, mas não dá para
ter 20 restaurantes. Não quero
ser rodízio nem fast-food.”

A expansão será lenta e viabili-
zada com capital próprio. Belar-
mino descarta parceria com um
fundo de private equity, pois diz
que o dinheiro virá junto com “pi-
tacos” na gestão. “Aqui, eu sei o
que é necessário”, resume. Ele
decidiu, porém, que transforma-
rá os funcionários em sócios – já
falou com dois escritórios de ad-
vocacia sobre a mudança societá-
ria. “O modelo envolverá a em-
presa toda. Não quero os restau-
rantes competindo entre si.”

A Fogo de Chão, rede brasileira
de churrascarias conhecida pela
forte atuação internacional, está
querendo voltar às origens. Fun-
dada pelos irmãos Coser em
1979, a empresa empreendeu
um agressivo plano de expansão

em território americano nos últi-
mos anos, depois de vender par-
te do capital à gestora de recur-
sos GP Investimentos, em 2006.
Em virtude da estratégia, a rede
de DNA gaúcho está hoje muito
mais próxima dos magnatas de
Dallas do que dos homens de ne-
gócio de São Paulo.

De acordo com o sócio-funda-
dor Arri Coser, a rede concentra-
rá seus esforços no Brasil nos
próximos cinco anos, com a me-
ta de equilibrar a origem das re-
ceitas. Com mais de 70% do fatu-

ramento em território america-
no, a empresa sentiu os efeitos
da crise, que levou os Estados
Unidos à maior recessão desde a
crise de 1929. Tanto que parali-
sou o projeto de expansão – após
abrir 15 lojas em quatro anos, a
empresa interrompeu as inaugu-
rações há mais de um ano e meio.
A chegada ao Rio de Janeiro mar-
cará a retomada do crescimento.

No retorno ao País, a Fogo de
Chão vai pelo menos dobrar a
operação nacional até 2015, pas-
sando de 6 para 12 unidades. Ape-

sar disso, a operação nos Esta-
dos Unidos, continuará a anco-
rar os resultados da companhia
– já são 16 lojas em operação no
país. O faturamento da empresa
em 2010 foi de US$ 170 milhões
(cerca de R$ 280 milhões).

Coser diz que há dinheiro em
caixa para suportar o crescimen-
to – a GP injetou US$ 64 milhões
na empresa, e hoje detém 35% no
negócio – e que no momento ava-
lia dez cidades brasileiras como
candidatas a uma unidade. Além
do primeiro restaurante no Rio,

está decidido que São Paulo terá
novas unidades.

Retorno. A opção pelo Brasil,
conta Coser, não foi baseada ape-
nas no crescimento da econo-
mia ou no interesse da GP em
obter retorno sobre o investi-
mento. Ele diz ter sido mais in-
fluenciado pelos clientes da Fo-
go de Chão nos Estados Unidos.
“Muita gente vinha perguntar so-
bre opções de investimento no
Brasil. E eu vi que era necessário
que eu fizesse alguma coisa.”

A churrascaria tem hoje 2,1 mil
funcionários, ou 80 por unidade.
Para evitar o aumento de custos
em meio a um cenário de alta da
carne, Coser recorre a soluções
criativas para aproveitar melhor
a matéria-prima – no caso, o boi.
Uma novidade apresentada aos
clientes brasileiros é a carne de
“ombro” (shoulder, em inglês).
“Foi uma saída para não ter de
repassar a alta da carne ao rodí-
zio”, diz. Hoje, uma refeição na
Fogo de Chão custa cerca de R$
90 – sem incluir bebidas. / F.S.

Forte nos Estados Unidos, Fogo de Chão volta a investir no Brasil

O desafio de
crescer sem
se render ao
‘fast-food’
Rubaiyat quer dobrar de tamanho em 5 anos,
mas esbarra na tarefa de manter a qualidade

Empresa concentra os
investimentos no País
após cinco anos de uma
estratégia agressiva de
expansão nos EUA

1.200 kg
de carne por dia são consu-
midos nos restaurantes da
rede Rubaiyat

3.000
clientes são atendidos por
dia nas diferentes unidades
da empresa

1.250 itens
é o total de produtos incluí-
dos semanalmente na lista
de compras da rede

45 dias
é o período máximo para
o consumo da carne, do
abate ao prato
do cliente

85%
dos clientes da hora do
almoço durante a semana
são executivos

60%
dos funcionários traba-

lham no atendimento,
com o objetivo de agili-

zar pedidos

Andanças.
Para cuidar
da rede
Rubaiyat,
Belarmino
Filho se
divide entre
SP, Madri e
Buenos Aires

● Em grande escala
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