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Pequeno negócio paga
mais e reduz diferença

Estadão PME

Carolina Dall’Olio

A maior rede de restaurantes de
comida árabe do mundo é brasi-
leira – trata-se do Habib’s, com
mais de 350 lojas no País. A pre-
sença de um gigante no mercado
nacional, entretanto, não impe-
diu que um pequeno restaurante
paulistano, especializado na
mesma culinária, traçasse um
plano ambicioso: abrir 100 lojas
até 2014, também pelo sistema
de franquias.

Para atingir a meta, o Espaço
Árabe adotou uma estratégia de
crescimento que segue em dire-
ção oposta à famosa rede fran-
queadora. “Eu não quero brigar
com o Habib’s”, enfatiza Maurí-
cio Salla, diretor da marca.

A proposta do Espaço Árabe,
segundo o executivo, é preen-
cher uma lacuna de mercado.
“Percebemos que não havia re-
des de culinária árabe em praças
de alimentação de shoppings
center e enxergamos aí uma
oportunidade”, conta Salla.

“Além disso, nosso foco são as
classes A e B. Portanto, nem se-
quer considero o Habib’s como
concorrente.”

O restaurante Espaço Árabe
foi fundado em 2003, na Rua Os-

car Freire, em São Paulo. Era um
negócio familiar, chefiado pelo
imigrante sírio-libanês Elias Sa-
bag. Mas em 2009, já consolida-
da no mercado gastronômico
paulistano, a marca chamou a

atenção do fundo de investimen-
tos Endurance Capital Partners,
que procurava oportunidades
no ramo de alimentação.

O fundo adquiriu 70% da em-
presa e, de lá para cá, já investiu
R$ 7 milhões na formatação da
rede de franquias e abertura de
novas lojas. Hoje, o negócio con-
ta com 12 unidades próprias e
três franqueadas.

O restaurante da Oscar Freire
foi mantido como uma espécie
de loja conceito da marca. Lá, os
pratos são servidos à la carte e o
cardápio tem uma variedade
maior. O modelo, entretanto,
não foi replicado nas franquias,
que pedem sistemas mais com-
pactos, de baixo investimento.

Formatos distintos. “Para ocu-
par o mercado de forma rápida e
evitar que a concorrência se esta-
beleça, a melhor estratégia é
criar diversos formatos de fran-
quia”, aconselha Claudia Bitten-
court, especialista no mercado
de franchising. “Dessa forma, a
rede consegue oferecer mais op-
ções de investimento para o can-
didato a franqueado e também
atende o cliente em diferentes
momentos do consumo.”

Foi isso que o Espaço Árabe
fez. Além de lojas em praças de
alimentação, o candidato a fran-

queado também tem a opção de
abrir um quiosque ou mesmo
uma loja de rua (este modelo ain-
da está em fase de teste). O inves-
timento mínimo é de R$ 185 mil
para o quiosque, que tem entre 9
e 16 metros. E a rentabilidade de
todas as operações, segundo a
empresa, varia entre 18% e 22%.

O cardápio nas franquias man-
tém alguns dos pratos ofereci-
dos no restaurante da Oscar Frei-
re, porém, em porções menores.
Isso explica porque o tíquete mé-
dio varia entre R$ 9 e R$ 16 nes-
sas unidades, menos da metade
do gasto que os clientes costu-
mam ter no restaurante.

Outra mudança está no prepa-
ro dos alimentos. A rede man-
tém hoje uma cozinha central
que atende às unidades com os
pratos congelados. Nas lojas, o

produto é aquecido e fica pronto
em até três minutos.

O diretor do Espaço Árabe,
Maurício Salla, acredita que os
clientes que frequentavam o res-
taurante da Oscar Freire não de-
vem estranhar as novidades apre-
sentadas da marca. “São momen-
tos de consumo distintos, o clien-
te sabe fazer esta diferenciação.”

Planejamento. A única preocu-
paçãoda rede atualmente é acele-
rar o crescimento. “Precisamos
conquistar espaço nos princi-
pais shoppings do Brasil para
criar uma barreira de entrada pa-
ra concorrentes diretos”, afirma
Salla. Em 2012, a meta é abrir 40
lojas. As regiões Sudeste e Nor-
deste são os principais focos da
empresa. “A demanda também
parte dos shoppings, que que-
rem uma rede árabe em suas pra-
ças de alimentação.

E os resultados que o Espaço
Árabe conquistou até agora já fi-
zeram o fundo de investimento
Endurance Capital Partners per-
ceber que encontrou um nicho
de mercado promissor. Por isso,
Salla admite que pode criar uma
outra rede de comida árabe no
futuro, desta vez voltada para
consumidores da classe C – o
que obrigaria a empresa a, en-
fim, enfrentar o Habib’s.

Nova franquia de comida árabe mira os shoppings
Caderno:
Uma vez por mês no Estadão

Na rádio Estadão ESPN:
2ª, 4ª e 6ª, sempre às 7h23

Na internet:
www.estadaopme.com.br
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‘Estadão’ é de
novo o jornal mais
admirado do País
Pelo terceiro ano seguido, jornal lidera o ranking elaborado pela
Grupo Troiano, com a maior pontuação entre todos os veículos

Acompanhe o
Estadão na internet,
no tablet, nas redes
sociais e pela rádio
‘Estadão ESPN’

Frequência. Das 12 edições do ranking de marcas mais admiradas, o ‘Estado’ liderou em oito

Marina Gazzoni

O ‘Estado de S. Paulo’ lidera,
pelo terceiro ano consecutivo,
o ranking dos jornais mais ad-
mirados do País, elaborado pe-
lo Grupo Troiano de Branding
e publicado na revista ‘Meio &
Mensagem’. A pontuação do
‘Estado’ no Índice de Prestí-
gio da Marca (IPM) foi a maior
entre todos os veículos pesqui-
sados em seis categorias – 73,1.

“No caso dos jornais, os crité-
rios mais relevantes foram cre-
dibilidade, conteúdo e indepen-
dência editorial. O Estado foi
muito bem nesses quesitos”,
diz o presidente do Grupo Troia-
no, Jaime Troiano.

O levantamento está na 12.ª
edição, e o Estado foi líder em
oito dessas edições. Foi feito
por meio de um questionário
com mil profissionais do setor
de comunicação e marketing.
Eles avaliaram os veículos de co-
municação com base em nove
critérios, como credibilidade,
ética, conteúdo editorial e criati-
vidade, e definiram quais deles
são mais relevantes para cada
meio. O IPM é o resultado de
uma média ponderada da nota
dos veículos.

“Ser novamente a mais admi-
rada é um reconhecimento dos
anunciantes e das agências da
relevância da marca Estadão
no mercado paulista e brasilei-
ro”, diz Silvio Genesini, dire-
tor-presidente do Grupo Esta-
do. “É o fechamento de um
ano de transformações para

um mundo cada mais multi-
meios e multiplataformas: no
papel, na rádio, no tablet, na in-
ternet, em textos, fotos, áudios
e vídeos. Tudo isso com a quali-
dade de 137 anos do Estadão de
sempre.”

Para Ricardo Gandour, dire-
tor de Conteúdo do Grupo Esta-
do, “é impressionante a relevân-
cia dos jornais na sociedade bra-
sileira, fato comprovado pela al-
tíssima pontuação do meio na
pesquisa, que mapeia atributos
como credibilidade, qualidade
e independência”. “Ficamos fe-
lizes por termos, além da rádio
Eldorado muito bem colocada,
a marca Estadão no ‘top 10’ da
internet brasileira, ao lado dos

grandes portais de serviços. O
Estadão.com é puro conteúdo
jornalístico, próprio e com nos-
sos parceiros”, completa.

“O jornal é o meio de maior
prestígio entre os profissionais
de marketing e comunicação”,
diz Troiano. Para ele, a posição
de destaque de um veículo na
pesquisa significa que os profis-
sionais do setor olham seu espa-
ço publicitário como o que mais
contribui para fortalecer uma
marca. “As marcas querem fa-
zer com que o prestígio de um
veículo migre para elas”, diz.

No levantamento, em segun-
do lugar ficou o jornal Folha de S.
Paulo, seguido do Valor Econô-
mico, O Globo e Zero Hora.

Outras categorias. Desde a pri-
meira edição da pesquisa, a Rede
Globo, a Veja e a CBN se man-
têm como as marcas mais presti-
giadas nas categorias emissora
de TV aberta, revista e rádio.

Futuro. Valor médio da refeição será de até R$ 16, diz Salla

● Concorrência

Espaço Árabe, que vai
fugir da concorrência
com o Habib’s com foco
nas classes A e B, quer
ter 100 lojas até 2014

As grandes empresas sempre ofe-
receram salários melhores que
aqueles pagos pelos empreendi-
mentos menores – o que justifi-
ca, em parte, a dificuldade dos
pequenos para reter talentos.
Mas lentamente isso está mu-
dando. Em 2000, a remuneração

média nos negócios de pequeno
porte era 43,8% inferior à das
grandes empresas. Em 2010, a di-
ferença caiu para 38,4%.

As informações constam do
Anuário do Trabalho, elaborado
pelo Sebrae em parceria com o
Departamento Intersindical de

Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) e divulgado
ontem. Em 2010, o funcionário
ganhava R$ 1.099 em um peque-
no negócio, contra R$ 1.786 nas
grandes companhias. A média
nacional era R$1.431.

A redução da diferença sala-
rial ocorreu porque o crescimen-
to dos salários foi mais rápido
nas empresas menores. Entre
2000 e 2010, a remuneração nos
pequenos negócios subiu 14,3%
em valores reais, já descontada a
inflação registrada no período.

No mesmo prazo, os vencimen-
tos nas grandes e médias empre-
sas avançou 4,3%.

“Para muitas pessoas, o pri-
meiro emprego surge nas micro
e pequenas empresas. O segmen-
to responde por mais da metade
das vagas formais, emprega qua-
se 15 milhões de brasileiros, por
isso é tão significativo este avan-
ço. Demonstra o fortalecimento
dos pequenos negócios e gera im-
pacto direto na renda da popula-
ção”, afirma o presidente do Se-
brae Nacional, Luiz Barretto.

O Brasil conta com mais de 6
milhões de empreendimentos,
sendo 99% deles micro ou peque-
nos. Destes, 62% possuem fun-
cionários e 38% não têm empre-
gados, mas geram ocupação para
os proprietários.

Na última década, as peque-
nas e microempresas geraram
6,1 milhões de novos empregos
formais – 48% do total de postos
de trabalho criados em dez anos.
O número de pessoas com cartei-
ra de trabalho assinada por mi-
cro e pequenas empresas saltou

de 8,6 milhões em 2000 para 14,7
milhões em 2010, o que corres-
ponde a 51,6% do total de postos
de trabalho em todo o País.

Destaque. O comércio é o se-
tor com o maior número de mi-
cro e pequenos negócios – 51,5%
do total – e também o que mais
gera postos de trabalho: 41% dos
funcionários das MPEs atuam
nessa área. Em consequência,
38,2% da massa salarial das
MPEs é decorrente dos estabele-
cimentos do comércio.
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MAURÍCIO SALLA
DIRETOR DO ESPAÇO ÁRABE
“Percebemos que não
havia uma rede de
culinária árabe em praças de
alimentação de shoppings
e enxergamos aí uma
oportunidade. Nosso foco
são as classes A e B.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B18.




