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São Paulo e Petrópolis são os alvos da confeitaria carioca 
 
Imortalizada na memória dos cariocas pelos 111 anos de história completados neste mês, a 
Confeitaria Colombo, consagrada na marchinha carnavalesca "Sassaricando", sucesso de 1952 na 
voz da vedete Virgínia Lane, estuda a possibilidade de ingressar no mercado de franquias. 
 
O projeto, em fase embrionária, é parte de um plano maior de reestruturação iniciado em 1999, 
com a venda da companhia para o empresário fluminense Maurício de Assis. Cidades como 
Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e São Paulo são potenciais mercados, disse ao Valor o 
superintendente da Colombo, Renato Freire. 
 
"Estamos avaliando as propostas porque abrir franquias é uma decisão delicada, já que a tradição 
da marca está em jogo. Queremos abrir uma Colombo honesta. O fechamento da filial de 
Copacabana, em 1994, foi sem dúvida uma grande perda, mas aos poucos estamos reabrindo 
algumas unidades", afirmou Freire. A empresa inaugurou uma filial no Forte de Copacabana, em 
2003, e estuda a abertura de mais uma unidade no bairro, ainda sem prazo definido. 
 
Ao lado do consultor gastronômico Danio Braga, Freire, que também é chefe de cozinha, tem dado 
toques de modernidade à confeitaria sem comprometer a tradição secular. O objetivo é tentar 
reverter os resultados negativos registrados ao longo da última administração, quando a Colombo 
ainda estava sob o controle da Arisco. 
 
O primeiro passo foi retomar a fabricação em larga escala de produtos que marcaram a sua 
história como o biscoito em leque, o casadinho de doce-de-leite e sanduichinhos de pão de miga 
servidos para Rainha Elizabeth quando ela esteve no Brasil. 
 
Freire também resolveu reabrir dois restaurantes localizados no andar de cima da matriz, no 
centro, fechados na época da crise. Estudioso das preferências gastronômicas de freqüentadores, 
como Olavo Bilac, Machado de Assis e Getúlio Vargas, o chefe colocou no cardápio pratos típicos 
servidos há mais de um século. A receptividade foi tão grande que a confeitaria optou por voltar a 
investir no segmento de "catering", elaborando bufês para casamentos, eventos de negócios etc. 
Hoje, a atividade já representa 10% do faturamento total da companhia. 
 
Sem mencionar a receita da Colombo, Freire conta que as mudanças estruturais já estão 
rendendo bons resultados para a companhia, que cresce a uma média de 30% ano. A expectativa 
é fechar 2006 com lucro pela primeira vez em cinco anos. 
 
A confeitaria, aberta em 1894, faz parte do patrimônio histórico e artístico do Rio. Os gigantescos 
espelhos belgas, os mármores italianos e o mobiliário em jacarandá, traços da arquitetura art 
nouveau, testemunharam decisões políticas que marcaram a história da cidade. Segundo Freire, a 
confeitaria também foi a primeira a servir sorvetes e Coca-Cola. Também foi o primeiro lugar do 
Rio a ter luz elétrica e elevadores. "As pessoas vinham de longe para ver a iluminação da 
Colombo", conta. 
 
José Pereira Correia Lopes, conhecido como senhor Pereira, acompanha a história da confeitaria 
há 47 anos e lembra que os clientes só podiam freqüentar o salão principal de terno e gravata. 
Para aqueles que esqueciam o paletó em casa, a confeitaria mantinha um guarda-roupas com 
ternos em vários tamanhos para as emergências. "Era muito engraçado. Muitos clientes 
esqueciam que o paletó era emprestado e deixavam a carteira no bolso. Sempre tinha um garçom 
correndo atrás para devolvê-las", lembra Pereira, que hoje é gerente da empresa. 
 



Uma prática do início do século, que vigorou até meados da década de 60, chamava a atenção 
dos clientes na hora do fechamento da conta. Sempre que havia necessidade de troco, a Colombo 
usava dinheiro novo que vinha diretamente da Casa da Moeda. As notas vinham em envelopes. 
Por isso, os garçons eram proibidos de receber gorjetas. Uma maneira encontrada pelos 
freqüentadores assíduos para burlar às ordens da diretoria era colocar o dinheiro em uma caixa de 
fósforos. "Quem aceitava podiam ser demitido", conta Pereira. "Por isso a direção já incluía no 
salário dos garçons uma pequena comissão." 
 
Ao longo de sua história, a Colombo esteve nas mãos de três grupos de administradores. Em abril 
1992, o controle acionário da Colombo é transferido para a Arisco Produtos Alimentícios Ltda, 
permanecendo até 1999, quando foi comprada por Assis. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 set. 2005, Tendências & Consumo, p. B4. 


