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O bilionário mercado de refeições coletivas está a todo o vapor e estima crescer de 10% a 30% 
este ano. No ano passado, o setor movimentou R$ 5 bilhões. 
 
De acordo com o diretor superintende da Associação Brasileira das Empresas de Refeições 
Coletivas (Aberc), Antonio Guimarães, a tendência é buscar novos nichos, além de refeição 
industrial. “Merenda escolar, hotéis, flats, prisões, hospitais e offshore (plataformas de petróleo) 
são áreas a serem mais bem exploradas pelo setor”, estima. 
 
A economia aquecida deve também favorecer novos contratos para 2005, segundo especialistas. 
Com isso, as empresas estão de olho em investimentos em automação, logística, treinamento, 
implementação de restaurantes mo dernos e produtos pré-processados.  
 
A GRSA , líder nacional em serviços de alimentação, serve cerca de 680 mil refeições ao dia em 
850 restaurantes empresariais, onde são atendidos cerca de 950 mil consumidores ao mês. Seu 
faturamento, de acordo com o ano fiscal da empresa que vai de outubro de 2003 a setembro de 
2004, foi de R$ 758 milhões. A Atta , uma de suas bandeiras, especializada em serviços de 
alimentação premmium, inaugurou recentemente seu novo conceito para o segmento de 
restaurantes empresariais.  
 
O layout, com mobiliário moderno, cores fortes, utensílios luxuosos, uniformização da equipe e 
produção do cardápio, pode ser visto no restaurante da M.Cassab , dos segmentos hoteleiro e de 
licenças, que resolveu investir na completa reformulação de seu refeitório. Segundo Cristina 
Souza, gerente de marketing da Atta, hoje existem 80 restaurantes da marca instalados em 
empresas, entre clientes como Kibon ( Unilever ), Natura e Souza Cruz . “As empresas investem 
nos restaurantes como um benefício para seus funcionários, visando reter talentos e aumentar a 
produtividade”, estima ela.  
 
No ano passado, o faturamento da Atta foi da ordem de R$ 100 milhões. Hoje, a marca estima 
servir 75 mil refeições por dia. 
 
A nacional Gran Sapore , criada em Campinas (SP), em 1992, acaba de fechar contrato com o 
Grupo Votorantin . A Sapore já serve os funcionários de conglomerados como a Rede Globo e o 
Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Mas, para este ano, a aposta é no nicho de hospitais. 
Daniel Mendez, presidente da marca, afirma que, no ano passado, conquistou 137 contratos e 
investiu R$ 4 milhões nos restaurantes dos clientes.  
 
Hoje, a Sapore envolve 700 restaurantes empresariais e envolve 9,5 mil profissionais. “Este ano, 
a projeção é crescer em 30% sob o faturamento bruto obtido em 2004, de R$ 500 milhões”,. Para 
alcançar a meta, serão investidos R$ 7 milhões — 30% a mais do que em 2004. Tecnologia, 
treinamento, equipamentos e infra-estrutura serão os alvos, além do investimento nos 
fornecedores, pois a companhia aposta em produtos específicos e pré-processados, “para manter 
a qualidade do serviço”. 
 
No caso do atendimento aos hospitais, a Sapore espera que o segmento passe dos atuais 10% 
que representa no faturamento, para 30% nos próximos dois anos. “Acabamos de fechar contrato 
com o hospital Copa D'Or , no Rio de Janeiro. Esse é um mercado em expansão.” 
 
Para atender o setor, a Sapore diz ter se preparado com a chamada governança corporativa, com 
a plataforma “Inteligência Operacional Gran Sapore”. A proposta é trabalhar com cozinhas 
compactas, produtos padronizados, pré-processados e profissionais especialistas, ou seja, 
“colaboradores que saem dos bastidores e prontamente se colocam à posição de anfitriões”, 
reforça o presidente da empresa.  



Mensalmente, a Gran Sapore serve cerca de 10 mil toneladas de alimentos. O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é acionista da marca e aportou 20% do capital da 
Gran Sapore. “Temos o compromisso de nos lançarmos no mercado de ações em três anos, 
momento em que se iniciará a internacionalização da companhia. Essa tem sido a mola propulsora 
e motivadora da empresa”, finaliza Daylson da Costa, diretor comercial e de marketing da Sapore. 
Entre as três maiores empresas do País, no ranking da Aberc, e líder do setor no Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Amazonas, a Puras está de olho, agora, no segmento de 
offshore (plataformas de petróleo). 
 
“Pretendemos crescer no segmento de restaurantes de empresas, sem deixar de nos dedicarmos 
às áreas novas.Vamos investir ainda mais na informatização, logística, capacitação e criar novos 
centros de distribuição para garantir a qualidade da origem das matérias-primas que utilizamos 
em nossos restaurantes e expandir a tecnologia de pré-processados e orgânicos no País”, ressalta 
Fábio Medeiros, diretor de marketing da Puras.  
 
Com 650 restaurantes e 9 mil funcionários, a Puras faturou, em 2004, R$ 414 milhões — 
crescimento de 30%, com a inauguração de 79 restaurantes e mais 10 plataformas de petróleo da 
Petrobras , na região de Macaé (RJ). Este ano, a expectativa é manter a taxa de crescimento, 
graças ao investimento de R$ 14 milhões a ser aplicado. Entre os clientes: Volkswagen , 
Schincariol e Dupont . 

 
 
Leia Mais 
 
Arquitetos ganham mercado 
 
O mercado de arquitetura também se beneficia dos restaurantes empresariais. Roberto Amá, vice-
presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva , comenta 
que o setor está em expansão. A opinião é compartilhada por Dimas de Oliveira, diretor do Núcleo 
Ora Cozinhas Profissionais . Em 14 anos, o Núcleo estima já ter implementado mais de 720 
restaurantes em empresas.  
 
Segundo Oliveira, “uma cozinha de 1.000 refeições por dia, fica na ordem de R$ 400 mil em 
equipamentos. E uma cozinha desse porte tem aproximadamente 800 m², com gastos médios de 
construção civil com sistemas de ventilação e exaustão na ordem de R$ 1.400 mil”, complementa 
Dimas. 
 
DCI, São Paulo, 22 fev. 2005, Negócios, p. B-1 


