
Empada no café da manhã faz sucesso, com ou sem azeitona 
Por Luciana Stein 
 
O Rancho da Empada, rede de sete lojas em São Paulo, abre às 10 horas da manhã. 
"Apostamos que ninguém comeria empada no café da manhã, mas frequentemente tem gente 
esperando dentro do carro para entrar na loja", conta Rodrigo Reed Rocha, filho de um dos 
fundadores do negócio e hoje administrador dessa rede que começou num trailer, em 1994, 
criou uma rede de franquias, e agora quer expandir para servir supermercados e bares.  
 
Há três anos na empresa, Rodrigo deixou um escritório de direito para trabalhar no negócio da 
família e está constantemente estudando novas situações do cotidiano nas quais os 
salgadinhos podem ser consumidos. Ele foi o responsável pelo upgrade nessa marca que até 
um ano e nove meses atrás ainda atendia num trailer na Sena Madureira - freqüentado por 
clientes sofisticados que sentavam em banquinhos em plena avenida para se deliciar com 
acepipes de aliche, tomate seco ou palmito ao preço de R$ 2,70. "Só tinha carrão na porta", se 
lembra Rodrigo.  
 
O Rancho da Empada sempre foi desses lugares despretensiosos, onde muitos empresários 
gostam de levar os amigos para impressioná-los à respeito de seus hábitos simples. E nesse 
formato, o negócio faturou alto. "Num mês, o trailer chegou a vender R$ 120 mil em 
salgados", conta Rodrigo sobre a receita, superior a de muitas lojas. Justamente por isso, José 
Antônio Rocha, pai de Rodrigo e fundador do Rancho, junto com o sócio, Adelino Brandl, 
temiam mudar o perfil do empreendimento. "Começamos sem grandes ambições, vendendo 
uma empadinha com a receita da avó do Adelino, uma senhora alemã que morava no interior 
de Santa Catarina, na frente da nossa casa", diz Rodrigo sobre o trailer em frente à residência 
dos Rocha.  
 
A primeira loja do Rancho foi em 1999 na rua Domingos de Morais. A loja logo dobrou o 
faturamento mensal do trailer - que, mesmo assim, lá permaneceu até abril de 2004.  
 
Em 2002, Rodrigo iniciou um processo de profissionalização no negócio. Até então, os custos 
de produção não eram devidamente calculados, os garçons não anotavam os pedidos e as 
contas eram feitas de cabeça. Ele contratou a ajuda de uma consultoria e, quando a casa já 
estava arrumada, perguntou ao pai: "Você não quer começar uma franquia?". "Eu acho que ele 
nem sabia o que significava o termo", conta Rodrigo. Hoje são sete lojas todas orientadas por 
um manual de procedimentos que busca não "engessar" a naturalidade do negócio mas criar 
um padrão de qualidade.  
 
Rodrigo não discute a receita da empada que vende. Apenas conta que não usa gordura animal 
ou a tradicional azeitona. Em vez de enaltecer as propriedades do produto, investe mais tempo 
elogiando os funcionários e a maneira com que eles tratam os clientes. E, uma visita ao 
Rancho mostra que essa não é uma frase-feita. Lá, são os clientes é que chamam os garçons 
pelo nome.  
 
Dois dos preferidos são Herlan Brito Santos e o gerente Fabio Girardelo conhecidos pela 
espontaneidade com a clientela. Quando uma senhora justifica que não come empada de 
aliche por que o ingrediente é muito salgado, Girardelo prontamente responde: "Mas o aliche 
daqui é lavado...". "Um dos nossos maiores desafios é crescer sem perder essa pessoalidade 
no trato", diz Rodrigo. Ele estima um faturamento 40% maior no ano que terminou em relação 
a 2004 - em 2005 foram abertas três novas lojas, nos bairros de Moema, Morumbi e Lapa, em 
São Paulo.  
 
Além dos novos endereços, seu produto começou a ser atraente para outros públicos. As 
melhorias na marca, desde os procedimentos de gestão até as mudanças arquitetônicas, 
fizeram com que os consumidores se rejuvenescessem. Se antes, as empadas eram 
consumidas apenas pelo "pessoal das antigas", que comiam empadinhas em botecos, hoje 
estão crianças, adolescentes e famílias que frequentam o Rancho. O mix de produtos oferecido 
também cresceu. No cardápio estão empadas de gorgonzola (foi uma sugestão de um 
funcionário) e peperone, além de variações doces, como é o caso da empada de creme francês 



com frutas cristalizadas. Nesse Natal, pela primeira vez foram vendidas empadas de peito de 
peru.  
 
A segunda fase da expansão do Rancho da Empada deve começar no mês que vem. Em 
fevereiro, Rodrigo começa a selecionar os novos franqueados entre uma lista na qual afirma 
esperarem 600 candidatos com propostas de levar o negócio para outras cidades do país e do 
exterior. Ele ambiciona fechar 2006 com 20 lojas. Seu mais novo projeto é vender em 
supermercados, bares, bingos e restaurantes, sem canibalizar as vendas das suas lojas. Para 
aumentar a produção, está estudando um investimento de R$ 400 mil e, pela primeira vez, 
fará investimentos em marketing com uma agência de publicidade. "Até agora fizemos apenas 
panfletagem e mala-direta", revela. Em meio a todos esses projetos de expansão, ele pára e 
fala para si mesmo: "Minha grande dúvida é como levar a vontade e a energia de negócios 
simples, como o meu, a lugares mais sofisticados." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 jan. 2006. Eu&Pequenos e Grandes Prazeres, 
p.D6. 


