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Primeira loja da rede será inaugurada neste mês. 
 
O português que criou verdadeiro império árabe no Brasil agora quer expandir seus domínios 
explorando a culinária italiana. Idealizador do Habib"s, maior cadeia fast food árabe do mundo - 
com faturamento de R$ 800 milhões em 2005 - Alberto Saraiva inaugura neste mês a primeira 
loja do Ragazzo, rede de franquias de comida italiana que será a prioridade do empresário em 
2006. O investimento inicial para alavancar a rede é estimado em cerca de R$ 3,3 milhões, o que 
incluiu a construção da central de produção, em São Paulo, e o marketing. A meta é encerrar o 
primeiro ano com um mínimo de 12 e um máximo de 15 lojas, cada uma orçada em R$ 700 mil.  
 
A verdade é que a loja piloto do Ragazzo foi erguida há 12 anos, em São Caetano do Sul, mas a 
enorme expansão do Habib"s levou fez com que Saraiva priorizasse a rede árabe. "Agora 
chegamos à fase em que já há muitas unidades espalhadas pelo Brasil e, principalmente, São 
Paulo. Estamos perdendo bons pontos para evitar a concorrência entre nossas próprias franquias 
e isso deu espaço para apostar na marca Ragazzo", explica.  
 
Os novos restaurantes seguirão os mesmos conceitos do Habib"s, o que significa oferecer o maior 
número de vantagens ao cliente a um preço acessível. "Ao contrário do que a maioria das pessoas 
pensam o preço baixo é um atrativo para todas as classes sociais. Hoje temos lojas em endereços 
chiques de São Paulo, como os Jardins, e também na periferia, ambas com o mesmo 
faturamento", relata o empreendedor, enquanto se dirige para dar uma palestra sobre 
lucratividade. 
 
Saraiva é autor do livro "Os mandamentos do lucro", em que relata a trajetória da maior rede de 
franchising de comida árabe do planeta. 
 
A Ragazzo oferecerá as tradicionais massas da culinária italiana, como lasanha, espagueti e 
nhoque, a preços que vão variar de R$ 4,50 a R$ 5,50. Os preços devem atingir em cheio a 
concorrente direta da rede, o Spoleto, que vende pratos a cerca de R$ 10.  
 
"Cobrar caro não é sinônimo de lucratividade. Não faz sentido vender prato de massa por R$ 12", 
alfineta Saraiva. No ano passado o Habib"s bateu volume recorde de 600 milhões de esfihas e 60 
milhões de quibes. A empresa pratica a política de baixos preços, fazendo promoções como a 
venda de suas Bib"sfihas a R$ 0,39. 
 
As primeiras lojas deverão ser abertas no estado de São Paulo, com a inauguração da primeira 
ainda este mês no bairro do Morumbi. No segundo semestre começa a prospecção de franqueados 
no Rio de Janeiro. "Queremos dar conforto a nossos clientes, com lojas grandes de 180 a 200 
lugares. Mais tarde faremos adaptações para as lojas em shopping, como no Habib"s", explica.  
 
Criada há 18 anos, a rede de comida árabe tem 260 lojas no Brasil, 14 mil funcionários e média 
de150 milhões de clientes por ano. Em 2005, a receita do Habib"s chegou a R$ 800 milhões e a 
previsão para este ano é de que esse montante cresça de 15% a 20%. A previsão é de abertura 
de 30 novas lojas por ano. 
 
Plano de expansão da rede no exterior vai continuar 
 
O novo investimento no Brasil não significará o fim dos planos de expansão da rede no exterior do 
Habib"s. O próximo passo de Saraiva será a internacionalização da rede, que começará a partir de 
Portugal. A empresa acaba de reestruturar sua estratégia de entrada no exterior, após uma 
experiência mal sucedida no México.  
 



- A experiência por lá mostrou que é fundamental ter um parceiro local. Nosso pessoal teve 
dificuldades de adaptação e acabamos vendendo as sete lojas para o Burger King - diz ele.  
 
A análise da viabilidade do negócio em Portugal já foi finalizada e a projeção é de que sejam 
abertas entre 40 e 50 lojas no país. A idéia é ter duas masterfranquias, em Lisboa e no Porto, e 
instalar unidades nas cidades de Coimbra, Aveiro, Braga, Santarém, Leiria, Setúbal e Faro. Apesar 
de não ter data marcada, a previsão é de que a concretização do negócio se dê ainda neste ano.  
 
"Estamos conversando com dois possíveis parceiros portugueses, rede de restaurantes e rede de 
cafés, mas ainda não há nada fechado", adianta. O custo da instalação das lojas em Portugal está 
orçado em US$ 700 mil a US$ 800 mil.  
 
Saraiva explica que não recorrerá a qualquer tipo de financiamento e que a prática é vedada 
também aos franqueados. "Um dos conceitos da rede é o endividamento zero. Não fazemos ou 
permitimos empréstimos", afirma.  
 
Saraiva conta que sua origem portuguesa pesou na escolha. Ele nasceu na aldeia portuguesa de 
Velosa, em Celorico de Basto, Portugal, mas veio para o Brasil criança. A aposta da rede em 
sobremesa típica de Portugal, o pastel de Belém, deixa evidentes essas raízes.  
 
Há pouco mais de um ano a rede incluiu o doce em seu cardápio e para manter a fabricação 
artesanal da iguaria investiu na restauração de sua central em Diadema, São Paulo, que foi 
ampliada em 1,2 mil metros quadrados para a instalação da linha de produção dos pastéis. Além 
de Portugal, o Habib"s já despertou o interesse de empreendedores da Argentina e outros países 
da América do Sul, mas Saraiva se mostra cauteloso e afirma que dar salto internacional não é 
sua prioridade no momento. O interesse dos estrangeiros pela cadeia, entretanto, não pode ser 
negado.  
 
Números da Habib´s  
R$ 800 milhões foi o faturamento do Habib"s em 2005 
15% a 20% é o crescimento esperado para 2006 
260 é o total de lojas da rede no Brasil 
150 milhões de consumidores são atendidos anualmente pela rede de comida árabe  
14 mil é o número de funcionários da rede 
30 lojas em média são abertas por ano 
R$ 3,3 milhões serão investidos na nova rede do grupo, a Ragazzo 
Fonte: Habib"s 
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