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São Paulo, 24 de Fevereiro de 2006 - O grupo Habib’s pretende repetir, com uma 
nova rede de franquias, a história de sucesso da cadeia de comida árabe no 
mercado brasileiro de fast food. Há 16 anos, a empresa abriu um restaurante 
italiano em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, chamado Ragazzo. A 
intenção era transformá-lo em rede, mas a velocidade de expansão do Habib’s 
exigiu toda a atenção da diretoria.  
 
Com 260 lojas, um nome consagrado no mercado nacional e internacional e 
faturamento de R$ 800 milhões em 2005, o Habib’s agora dá espaço para a rede 
italiana crescer e encontrar investidores muito mais receptivos, diz João Augusto R. 
Penna, diretor de expansão do grupo.  
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São Paulo, 24 de Fevereiro de 2006 - "Tínhamos ofertas de ótimos pontos 
comerciais, em excelentes condições, mas que teriam interferência em alguma 
unidade do Habib’s já aberta. Percebemos, então, que era a hora de tocar os planos 
de expansão da Ragazzo e aproveitar essas oportunidades de negócios", diz João 
Augusto Ribeiro Penna, diretor de expansão do grupo.  
 
A empresa inaugura, no dia 6 de março, a primeira unidade própria na capital 
paulista, no bairro Morumbi. Para o mesmo mês, está prevista a abertura de um 
ponto na Alameda Santos, no bairro Cerqueira César. As duas lojas demandaram 
investimento em torno de R$ 3 milhões.  
 
O primeiro contrato de franquia também já foi assinado, para uma unidade no 
Shopping Center Norte. "Há um ano, começamos a formatar a identidade da 
franquia, utilizando o funcionamento do Habib’s como espelho, para dar um suporte 
ao franqueado Ragazzo semelhante ao que já oferecemos."  
 
A taxa também é de R$ 85 mil, com taxas de royalty de 5% sobre o faturamento 
bruto mensal e fundo de propaganda de 4%. O investimento inicial total para uma 
loja fica em torno de R$ 1,2 milhão, mesma faixa de preço da franquia Habib’s.  
 
A idéia é fazer administração e projetos de desenvolvimentos distintos, como duas 
empresas diferentes, interna e externamente. "Os produtos e a identidade visual 
são diferentes. Provavelmente, as pessoas não vão perceber que são do mesmo 
grupo". Nas semelhanças, Penna destaca a política de preços e qualidade dos 
produtos. O sucesso do Habib’s se deve especialmente à aposta nos consumidores 
de baixa renda. A rede vende, anualmente, cerca de 650 milhões de esfihas e 20 
milhões de kibe, seus principais produtos.  
 
"Para a Ragazzo, contratamos consultores especializados em comida italiana para 
aperfeiçoar os pratos, trabalho que foi realizado durante o último ano na unidade 
piloto. Assim, conseguimos agregar mais sabor aos pratos, mantendo o preço 
baixo."  
 
Na linha de saladas, por exemplo, o cliente escolhe sete itens e um tipo de molho, 
e o valor é R$ 4,90, segundo Penna. "Um prato farto de massa, que chega a servir 
duas pessoas, varia entre R$ 5,90 e R$ 7,90."  
 



A rede vai oferecer ainda grelhados, sanduíches, pizzas individuais e salgados. 
"Trouxemos uma novidade, que foge do estilo italiano mas que deve agradar muito. 
É o milho verde como é vendido em Miami: ligeiramente adocicado, num suporte 
com manteiga derretida, a R$ 1,90."  
 
A empresa espera que, até o fim deste ano, estejam funcionando 10 unidades da 
Ragazzo, especialmente no Estado de São Paulo. A meta de abrir esse mesmo 
número de lojas por ano deve ser suplantada com facilidade, diz Penna. "Temos 
convidado nossos franqueados Habib’s para conhecer, provar e opinar sobre a 
Ragazzo e já há grande interesse grande desses investidores na nova rede."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 a 28 fev. 2006, Caderno C, p. 3 


