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Boca a boca, o Outback avança 
Referência em atendimento, rede de restaurantes completa 15 anos no 

Brasil e investirá mais de R$ 30 milhões para expandir a operação em 2013 

Por ROSEANI ROCHA rrocha@grupomm.com.br 

Em uma hora e meia de entrevista ao 
Meio & Mensagem, na loja do shop-

ping Villa Lobos, em São Paulo, o dire-
tor de marketing da rede de restaurantes 
Outback, Antonio Marchese, teve de ou-
vir três vezes ao fundo grupos cantando 
Parabéns pra você, em pleno horário de 
almoço, numa quarta-feira. O executivo, 
claro, não esboçou o mínimo incômodo: o 
fato só comprova um dos três fatores que, 
segundo ele, fizeram o sucesso da marca, 
que completou 15 anos de Brasil e celebra 
a data oficialmente nesta segunda-feira 12. 

O primeiro deles é a ambientação das 
lojas, que traz uma atmosfera aconche-
gante, à meia luz, o que, para Marchese, 
faz as pessoas fugirem um pouco da rea-
lidade e toma o restaurante um point fre-
quente de celebrações. Os outros dois fa-
tores incluem a alta qualidade dos produ-
tos e seu sabor diferenciado, e, por fim, ou 
acima de tudo, a obsessão por um aten-
dimento que encante o cliente — se al-
gum deles registrar uma reclamação no 
"fale conosco" receberá um contato do 
próprio dono da loja. 

O resultado foi o sucesso crescente, 
com o marketing construído efetivamen-
te boca a boca. Ou "prato a prato" como 
gosta de dizer Marchese. O pão servido de 
entrada como cortesia e a Bloomin'Onion, 
além da costelinha, que leva oito horas 
para ser preparada, são alguns dos ícones 
do cardápio. Os ingredientes, a propósi-
to, estão 70% nacionalizados, com exce-
ção de alguns itens, como a icônica cebo-
la (que, além da produção local, também 
é importada dos EUA, Chile e Espanha) 
e de alguns cortes de carne uruguaios. 

Excelência no atendimento, 
jeitinho brasileiro 

A primeira loja do Outback foi inaugu-
rada no bairro carioca Barra da Tijuca, em 
1997. A empresa encerrará este ano com 
41 unidades. Aberta no início de novem-
bro, a de Recife é a mais recente. A me-
ta anual de inaugurações será alcançada 
com um novo espaço na capital paulis-
ta e a segunda unidade em Curitiba. Das 
amais operações, 36 estão em shopping 
e cinco são de rua. Para 2013, a previsão 
é de outras oito inaugurações, com inves-
timento de R$ 4 milhões em cada, nos es-
tados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. 

As lojas pertencem ao Outback, mas ca-
da uma tem um sócio operador, com di-
reito a participação no lucro da unidade 
que coordena (e ter seu nome escrito na 
porta da loja). O envolvimento da equipe 
é, aliás, outra maneira de garantir a qua-
lidade da rede. A cada loja inaugurada, o 
presidente do Outback Brasil, o libanês 
Salim Maroun, recepciona pessoalmente 
os novos funcionários e faz um discurso 
especial. Maroun, que hoje mora no Bra-
sil, foi um dos quatro fundadores da rede 
americana (de inspiração australiana). 

Antonio Marchese, do Outback: loja com maior faturamento da rede, no mundo, fica no Brasil 

que surgiu em Tampa (Flórida) em 1988. 
Marchese acredita que a cultura ame-

ricana da excelência no atendimento, 
aliada ao jeito mais descontraído e pró-
ximo do brasileiro, tenha sido a combi-
nação perfeita para atrair o consumidor 
— que em capitais como São Paulo e Rio 
de Janeiro é de classe AB, enquanto nas 
demais do País prevalecem os da classe 
A. Com isso, nesse curto período de pre-
sença no País, a rede brasileira tornou-se 
uma das mais rentáveis do mundo para a 
Bloomin Brands. A empresa fez seu IPO 
em agosto e detém também as marcas de 
restaurantes Carrabba's Italian Grill, Bo-
nefish Grill, Fleming's Prime Steakhou-
se e Wine Bar and Roy's. A perspectiva 

é que as receitas totais cheguem a apro-
ximadamente US$ 4 bilhões em 2012. 

A relevância que o Outback Brasil con-
quistou nesta década e meia motivou Eli-
zabeth Smith, chairman e CEO da Bloo-
min Brands, a conferir in loco a comemo-
râção do aniversário da rede na loja da 
Barra da Tijuca, nesta segunda-feira 12. 
A loja da rede mais rentável do mundo fi-
ca em território nacional: é a do shopping 
Center Norte, na cidade de São Paulo. "O 
faturamento de nossas unidades líderes 
é, no mínimo, 10% superior ao do restau-
rante número um em vendas nos Estados 
Unidos, o de Las Vegas'; destaca Maroun. 

Demanda sob controle 
Marchese, que começou no Outback 

em fevereiro (após três anos e meio no 
McDonald's) e já chegou promovendo mu-
danças no marketing, ressalta que, antes 
da comunicação em si, a preocupação ini-
cial da companhia era consolidar o negó-
cio no Brasil. A publicidade incrementaria 
o poder de atrair mais clientes o que, por 
sua vez, demandava a ampliação da re-
de. O executivo chegou ao Outback com 
a missão de expandir a operação, contra-
tar uma nova agência e incrementar a pre-
sença da marca no ambiente digital. A es-
colhida para substituir a Ogilvy (que tinha 
conflito de contas com o Burger King) foi a 
Lew'Lara, selecionada, segundo Marche-
se, por agir também "como sócia'! 

Para celebrar o momento "debutante" 
do Outback, a agência foi responsável pe-
la criação do concurso cultural "Celebre 
seu momento na Austrália'; no Facebook, 
que levará um cliente, com acompanhan-
te, ao país que inspirou a criação da rede. 
Outra promoção na rede social oferecerá 
15 mil Bloomin Onions aos fãs da marca. 

A mídia de massa é adotada de ma-
neira mais estratégica e institucional. Já 
nas regiões próximas aos restaurantes, é 
feita a divulgação do cardápio de almo-
ço, durante a semana, em telas instala-
das nos escritórios de entorno das lojas. 
Isso porque o fluxo de clientes durante a 
semana é de executivos com poder aqui-
sitivo que evitam as praças de alimenta-
ção, enquanto aos fins de semana é a vez 
de famílias e grupos de jovens. 

O desafio atual de Marchese na comu-
nicação é ser menos pontual, mas não exa-
gerar a ponto de provocar demandas que 
não possam ser atendidas. "Nossa estra-
tégia é garantir rentabilidade do negócio 
em curto prazo e o valor de marca no lon-
go prazo'; afirma. Embora o faturamento 
da operação brasileira não seja divulga-
do, o crescimento tem sido de 20% ao ano, 
meta mantida para 2012. Considerando o 
índice de 93% de satisfação registrado pe-
los consumidores, os executivos da opera-
ção brasileira seguirão por um bom tempo 
ouvindo os parabéns — tanto os entoados 
pelos clientes nas lojas quanto dos acio-
nistas controladores do negócio. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1535, p. 38, 12 out. 2012.




