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A estratégia de charme do Serafina
De olho na alta da renda, sócios expandem rede nova-iorquina de restaurantes e planejam trazer uma segunda marca ao País
Fernando Scheller

Sócios na administradora de
imóveis Inova, Marcelo Alcânta-
ra e Paulo Torre chegaram à con-
clusão de que a empresa, que
tem receita de R$ 60 milhões ao
ano, está madura. Por isso, deci-
diram transformar uma ativida-
de secundária – o investimento
em restaurantes e bares na capi-
tal paulista – em negócio princi-
pal. Em agosto de 2010, abriram,
nos Jardins, a primeira unidade
da rede nova-iorquina Serafina,
que faturou R$ 12 milhões no
ano passado. O projeto de expan-
são no setor de restaurantes con-
templa mais cinco casas da mar-
ca, a introdução de uma nova ca-
deia de comida japonesa e socie-
dade em uma nova filial Serafina
nos Estados Unidos.

Junto com os sócios Rubens
Zogbi e Davide Bernacca, eles de-
finiram que Alcântara deixaria o
dia a dia da Inova para se dedicar
à expansão dos restaurantes,
que gerará frutos ainda neste se-
mestre. Em junho, será inaugura-
do o segundo Serafina, na região
do Itaim. Um terceiro está plane-
jado para a segunda fase do Shop-
ping JK, que deve ser inaugurada
no início de 2013. As negociações
para um ponto no Leblon, no
Rio, estão avançadas, e eles já
prospectam oportunidades em
Brasília e Recife. A introdução da
marca Geisha’s Table, de culiná-
ria japonesa para consumo rápi-
do, também está no horizonte.

Cada filial do Serafina custa
entre R$ 2 milhões e R$ 3,5 mi-
lhões, e os quatro sócios entram
com 60% do capital – o restante
é captado no rol de relaciona-
mentos que eles carregam desde
o berço (Rubens é neto do funda-
dor do Grupo Zogbi, de móveis
planejados, e Paulo é filho de

Walter Torre, da construtora
W/Torre). Alcântara garante, no
entanto, que a origem dos sócios
não influencia na característica
da casa. “Trabalhamos com os
dois pés na realidade”, diz o em-
presário, lembrando que o tíque-
te médio do Serafina é de R$ 70

para o jantar, cerca da metade do
valor de um restaurante “classe
A” de São Paulo.

O segredo do Serafina está no
giro. Com 160 lugares no salão, a
rentabilidade vem do “rodízio”
rápido de clientes no almoço e
da venda de vinho no jantar – ca-

da garrafa “infla” o gasto per capi-
ta de uma mesa de quatro pes-
soas em R$ 18. Para maximizar a
receita, o restaurante muda de es-
tilo do dia para a noite: a ambien-
tação clara do almoço dá espaço à
música mais alta e a uma atmosfe-
ra com menos luz no jantar. O

cliente também é incentivado a
transformar a refeição em “bala-
da light”, já que a permanência
aumenta o gasto com bebidas al-
coólicas – os itens mais caros do
cardápio.

Na crise, quilo. Com os preços
relativamente em conta para o
público alvo e foco no atendi-
mento rápido, os empresários pa-
recem estar atentos à evolução
do mercado de refeição fora de
casa no Brasil, diz Paulo Solmuc-
ci, presidente da Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes.

“O País está em um ponto de
inflexão da renda per capita, que
vai dobrar, atingindo US$ 20 mil,
em menos de dez anos”, explica.
“E isso traz a explosão do setor
de serviços.” O mercado de ali-
mentação reflete essa evolução.
“Durante os muitos anos de cri-
se, só se abriu restaurante por
quilo no Brasil. Depois vieram as
redes de fast food. O momento
atual é o da propagação das op-
ções à la carte.”

Bernacca, Zogbi, Alcântara e
Torre farejaram o potencial da
rede no Brasil ao almoçar no Se-
rafina, em Nova York. “Só se ou-
via português no salão”, lembra
Marcelo Alcântara. Sabendo que
a culinária italiana é bem aceita
por aqui – além de ter uma base
relativamente barata, o macar-
rão –, eles calcularam que era pos-
sível trazer a marca ao País sem
carregar demais nos preços – ain-
da assim, os pratos são, em geral,
mais caros do que nos nove ende-
reços de Nova York.

Apesar dessa diferença, na
quinta-feira em que o Estado foi
ao restaurante, todos os lugares
estavam ocupados na hora do al-
moço. E a clientela que se acoto-
velava nas mesas incluía Ivete
Sangalo e Ney Matogrosso.

‘Luxo assinado’ da Yoo promete
valorizar imóveis no Brasil

Design & Inovação

O celebrado escritório de de-
sign de interiores britânico
Yoo está fincando bandeira no
Brasil. A aposta é investir no
“luxo assinado” para edifícios
residenciais, comerciais e
shopping centers. Não se trata
apenas de grife, afirma Carina
Bendeck, diretora da Yoo para
a América Latina, cuja sede se-
rá transferida de Buenos Aires
para São Paulo nos próximos
meses. “Com a marca Yoo, o
valor de venda dos empreendi-
mentos aumenta entre 15% e
20%”, afirma.

Hoje, são 47 empreendimen-
tos Yoo em todo o mundo, em
países como Estados Unidos,
Emirados Árabes Unidos, Ar-
gentina, Uruguai e Dinamarca.
O valor total desses edifícios é
estimado pela empresa em
US$ 7 bilhões. No Brasil, a em-

presapretende trabalharcomin-
corporadoras que desenvolvem
projetos para a classe A. A ideia
da Yoo, segundo Carina, é tirar
os imóveis de alto padrão do
atual marasmo visual, no qual
impera o estilo neoclássico.

Designers como Philippe
Starck, Kelly Hoppen, Marcel
Wanders e Jade Jagger (filha do
vocalista dos Rolling Stones,
Mick Jagger) estão entre os pro-
fissionais que assinarão proje-
tos em edifícios no Brasil.

Na negociação com as incor-
poradoras, a Yoo deverá pedir
uma participação nas vendas
das unidades do empreendi-
mento em troca do desenvolvi-
mento do projeto. “Esse é o inte-
resse. Será muito mais barato
para nós entrarmos como só-
cios do que cobrar um valor pe-
lo projeto.”

TOM ARBAN/DIVULGAÇÃO

PRECISÃO ‘VINTAGE’
Inspirado em um modelo de mergulho
criado em 1954, o Tudor Heritage Black
Bay, da Rolex, resiste a até 200 metros de
profundidade. O toque de nostalgia
aparece no ouro rosa dos ponteiros e na
luneta de cor vinho. O modelo traz o novo
fecho desdobrável desenvolvido pela
marca. A pulseira pode ser de tecido, aço
ou couro envelhecido. Custa US$ 4,3 mil.

● Rápido
Apesar da área
relativamente
pequena, o
Serafina
tem 98
funcionários
para garantir
giro rápido.
A espera pelo
prato não passa
de dez minutos.
Servindo mais
em menos
tempo, sua
receita cresce

Privativo.
Lobby na sede
do JP Morgan,
em Nova York:
projeto Yoo

Quarteto.
Alcântara e
Torre (em
pé), com
Bernacca e
Zogbi: sócios
na expansão
da empresa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 mar. 2012, Negócios, p. N5.




