
O mercado de bares e restau-
rantes do país vai passar por
um processo de contração de
aproximadamente 15% nos pró-
ximos cinco anos. Pelo menos
essa é a leitura que faz do seg-
mento o presidente da Associa-
ção Brasileira de Bares e Restau-
rantes (Abrasel), Paulo Solmuc-
ci Junior.

Hoje, há no Brasil cerca de
um milhão de estabelecimen-
tos comerciais na área de ali-
mentação e bebidas, dos quais
400 mil restaurantes e 300 mil
bares. O executivo acredita
que, até 2017, esse número re-
cue para cerca de 850 mil uni-
dades.

“Tem várias companhias
que faturam muito pouco. A
rentabilidade dessas pequenas
empresas é inferior ao que o do-
no ganha trabalhando no mer-
cado”, diz Solmucci.

Se, por um lado, a perspecti-
va para esses que irão sair do
mercado obviamente não é
boa, para os que ficam, por ou-
tro lado, o cenário é positivo,
uma vez que suas margens ten-
dem a ser elevadas.

“O número de empresas ten-
de a diminuir aos poucos, mas
as remanescentes devem ter
um faturamento superior à evo-
lução do setor”, diz o presiden-
te da Abrasel.

Segundo os dados da entida-
de, de um milhão de bares e res-
taurantes e estabelecimentos
congêneres em território nacio-

nal, apenas 25 mil têm fatura-
mento que supera os R$ 50 mil
em um mês. Além disso, outros
75 mil têm faturamento que gi-
ra entre R$ 30 mil e R$ 50 mil.

“Todo o resto fica abaixo dis-
so. Ainda existe uma pulveriza-
ção muito grande no fatura-
mento das empresas do setor
no Brasil devido ao excesso de
ofertas”, observa o executivo.

Ainda de acordo com os da-
dos da Abrasel, aproximada-
mente 100 mil estabelecimen-
tos têm um faturamento por
mês de apenas R$ 8 mil, que re-

sulta em ganhos líquidos ao dono
de não mais do que R$ 800,00
ou R$ 1.000,00.

“O grosso dessas empresas
pequenas entraram no setor
em um momento no qual a eco-
nomia não ofertava empregos.
Não tem sentido abrir um negó-
cio para ganhar R$ 800,00”.

A informalidade, que hoje
responde por praticamente
65% dos negócios do ramo, de-
ve sofrer mudanças com essa
reestruturação esperada. Esse
comércio ilegal, explica Sol-
mucci, está atrelado às “vistas
grossas” das autoridades regu-
ladoras com esses estabeleci-
mentos, que conseguem com-
prar de grandes fornecedores
sem ter sequer o CNPJ.

As adquirentes também favo-
recem a ilegalidade, diz o exe-
cutivo, já que disponibilizam a
um suposto vendedor de rou-
pas porta a porta uma maquine-
ta que virá a ser instalada efeti-
vamente em um pequeno bar.

“A maioria não vê prejuízo
de estar na informalidade”, afir-
ma o presidente da Abrasel. “Se
não houvesse essas facilidades,
eles veriam maiores benefícios
em vir para a formalidade”.

Outro ponto, destaca Sol-
mucci, diz respeito à forte regu-
lação do governo em cima dos
que estão em conformidade
com a lei.

“Queremos sensibilizar as
prefeituras a fazer um esforço
na direção de ajudá-los, e não
puni-los. É um grande pacto
que precisa ser feito para mu-
dar essa realidade absurda no
país.” ■ L.B.

Os tradicionais cartões fidelida-
de utilizados por restaurantes
na tentativa de conseguir uma
clientela cativa podem estar
com seus dias contados, ao me-
nos em seu velho modelo.

Chegou ao mercado há cerca
de um mês o Guidu Card, um
cartão fidelidade virtual, que já
conta com mais de cem estabe-
lecimentos parceiros, entre eles
os conhecidos China in Box e
Spoleto.

“Todos gostam muito do mo-
delo do cartão fidelidade, mas

por outro lado o papel rasgava,
era perdido, o cliente se esque-
cia de levar. Observando isso de-
senvolvemos o aplicativo”, ex-
plica Marcus Andrade, funda-
dor do Guidu Card.

O aplicativo pode ser baixado
para os sistemas iOS, da Apple,
e Android, do Google.

Até dezembro de 2013, a ex-
pectativa é que o novo cartão
seja aceito em aproximadamen-
te mil estabelecimentos comer-
ciais, o que deverá proporcio-
nar um faturamento em torno
de R$ 1 milhão.

“Para o dono do estabeleci-
mento é muito melhor, que pas-
sa a ter informações mais apura-

das do cliente, se é homem ou
mulher, a idade, a frequência
com que vai ao restaurante”, no-
ta Andrade. “O restaurante po-
de premiar a maior frequência
com coisas mais interessantes”.

Após o primeiro passo toma-
do na capital paulista, a partir
do ano que vem o Guidu Card
passa a experimentar também
sua aceitação em todo o territó-
rio nacional, que terá importan-
te contribuição para que seja al-
cançado os objetivos traçados
de estabelecimentos parceiros.

“Esse é um produto que se ade-
qua a qualquer país do mundo. É
uma tendência que veio para fi-
car”, diz o empresário. ■ L.B.

Mais desafios para os
bares e restaurantes O artista plástico Romero Britto esteve no Brasil algu-

mas semanas atrás. Mais precisamente em Águas de São
Pedro, no interior de São Paulo, onde participou do 3º
Fórum de Empreendedorismo promovido pelo Lide. Na
apresentação que fez, chamou atenção os ingredientes
que, além do talento, explicam o sucesso do artista:
além de se dedicar à arte com paixão, ele demonstra um
talento especial para os negócios. Romero Britto encar-
na, em sua trajetória, algumas das mais importantes ca-
racterísticas de um empreendedor. E mais: além de
criar um estilo próprio, cobrindo suas telas com as figu-
ras que, em cores vibrantes, são a marca da felicidade,
ele tem a marca da alegria. Nas obras e na vida.

Uma das marcas registradas de Romero Britto é o
olhar positivo para o mundo. Nascido no Recife, o so-
nho original do menino de origem humilde era se tor-
nar artista na Europa. Em lugar disso, foi para os Esta-
dos Unidos e, em Miami, teve o início típico dos brasilei-
ros que migraram em busca das oportunidades que o
Brasil não oferecia 30 anos atrás. Até o dia em que deci-
diu viver de sua arte e, como não havia quem lhe desse
uma oportunidade, resolveu criá-la. No início, pintava
páginas do jornal Miami Herald ou pedaços de papelão
que encontrava pela rua e os expunha nas calçadas da ci-

dade. Meses atrás, uma
das integrantes de sua
equipe encontrou es-
quecida num canto do
ateliê uma caixa repleta
de desenhos do início
da carreira. Decidiram
oferecê-los em leilão.
O resultado foi que as
obras que há 25 anos
eram vendidas por US$
10 ou US$ 20 saíram
por alguns milhares de
dólares. Uma delas ba-
teu em US$ 200.000.
Boa parte dessa valori-
zação se explica pela co-
ragem empreendedora
de Romero Britto.

Romero considera que a “arte é muito importante pa-
ra não ser compartilhada”. Em nome desse princípio,
ele correu o risco de se expor ao julgamento dos críticos
sabendo que o fundamental era o julgamento do merca-
do. Além de criar e produzir as peças, ele é o principal
promotor de sua arte. Se mantém sempre atento às
oportunidades que surgem para se desafiar e realizar
obras impactantes como, por exemplo, a pirâmide de 13
metros de altura no Hyde Park, em Londres, para a co-
memoração da exposição “Tutancâmon e a Era de Ouro
dos Faraós” em 2007. Tanto suas obras como seu jeito
de administrar o próprio talento faz com ele seja um ar-
tista desejado por diferentes tipos de públicos. É possí-
vel encontrar obras de Romero na galeria do castelo de
Pommard, no interior da França, ou em desenhos de
sua autoria impressos na coleção de copos distribuídos
aos clientes por uma rede de supermercados no Brasil.
Seu sucesso se explica pela capacidade de fazer o pró-
prio marketing com a mesma paixão que dedica ao tra-
balho. Sua mentalidade empreendedora faz com que te-
nha a empolgação dos iniciantes na gestão empresarial
de seu talento artístico.

Romero considera que empreender é uma arte. Na
sua visão, a intuição, a paixão e o talento devem estar
presentes na hora de decidir abrir um negócio. As aná-
lises racionais e definição de processos técnicos são im-
portantes para a vida de uma empresa, porém é o bri-
lho dos olhos, a paixão por realizar desejos e o encanta-
mento do empreendedor pelo negócio que o tornará
capaz de resistir e superar obstáculos para realizar so-
nhos e investir no seu talento. Ainda que só ele acredi-
te no sucesso. ■

Os estabelecimentos que
sobreviverem serão mais
rentáveis do que já são hoje

Chega ao mercado novo cartão fidelidade

PauloSolmucciJr.

A arte empreendedora
de Romero Britto

Em um setor ainda muito

fragmentado por conta

do excesso de ofertas, apenas

25 mil, de um total de 1 milhão

de estabelecimentos, têm

faturamento que supera os

R$ 50 mil mensais. Na outra

ponta, cerca de 100 mil dos

bares e restaurantes espalhados

pelo país têm ganhos mensais

que não superam os R$ 8 mil.

O modelo de papel, vulnerável
a perdas e esquecimentos, será
substituído pelo eletrônico

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista em

cultura empreendedora

É o brilho dos
olhos, a paixão
por realizar desejos
e o encantamento
do empreendedor
pelo negócio que
o tornará capaz de
superar obstáculos
para realizar
sonhos e investir
em seu talento

PresidentedaAssociação
deBareseRestaurantes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2012, Inovação & Empreendedorismo, p. 13.




