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Restaurantes fazem sucesso ao abrir lojas para oferecer produtos. 
 
Uma peça diferente, com criatividade e design. Um produto delicioso e caseiro. Itens que chamam 
atenção do cliente e, estando disponíveis para venda, deixam o consumidor satisfeito, agregando 
valor ao negócio. Pensando assim, donos de restaurantes estão investindo em espaços para venda 
de produtos usados para confecção dos pratos ou que tenham relação com a comida servida. E 
estão satisfeitos com o resultado.  
 
No segundo andar do restaurante Espírito Santa, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, os sócios 
Roberto Mann e Luiz Viola criaram uma lojinha, a Emporium, que vende peças de artesanato que 
têm sintonia com os pratos preparados no local. Especializado em comida amazonense, o Espírito 
Santa importa produtos da Ecoshop, uma loja com sede em Manaus que vende peças indígenas, 
além de terem fornecedores cariocas. 
 
Integração  
 
A integração de toda equipe e o conhecimento dos produtos são importantes para o sucesso do 
negócio. Viola explica que os garçons estimulam a visita à loja e são comissionados por cada 
venda realizada. "Nosso foco principal é o restaurante e a comida. Mas, por tabela, fazemos 
outras ações", explica. Ele acredita que um novo serviço no restaurante agrega se fizer parte do 
conceito da casa, pois funciona como um complemento.  
 
A delicatessen e bufê carioca Casa dos Sabores está tendo tanto sucesso ao vender produtos 
como pratos de porcelana, xícaras, bandejas, copos e cestarias, que os sócios já pensam em 
aumentar a seção destinada às mercadorias. 
 
A chef e uma das sócias do local, Natacha Fink, lembra que a idéia de fabricar e vender os 
produtos veio de um dos clientes do bufê, que gostava das peças em que os pratos vinham 
servidos. Os palitinhos, as espátulas e as cuias artesanais são os itens que mais fazem sucesso. 
"A venda dos produtos se desenvolveu junto com o negócio de bufê, mas este comércio ainda é 
muito atrelado ao negócio principal", explica. 
 
Rita Martins da consultoria Domínio Pesquisa e coordenadora do MBA de Varejo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV-RJ) aplaude a idéia. No entanto, a consultora alerta que os restaurantes 
devem ter cuidado em manter o foco e não sair da especialidade da casa. Sinal de alerta também 
para as vendas e administração da loja. Segundo ela, como fica dentro do mesmo 
estabelecimento, o empresário é co-responsável por tudo que é vendido no espaço comercial e, 
por este motivo, deve ter cuidado com a qualidade e na escolha dos fornecedores. "A qualidade 
do produto pode afetar positivamente ou negativamente. Pode fortalecer ou destruir o 
restaurante", afirma. Rita também chama atenção para a gerência administrativa dos negócios. 
 
Ela acredita que o empresário precisa ter um conhecimento técnico e gerencial mais consolidado. 
Os restaurantes que ainda não aderiram à tendência, já estão pensando em montar sua loja. Um 
exemplo é o restaurante Madalenna, em Ipanema, da chef Andrea Tinoco. Decorado como uma 
mercearia antiga, com diversos produtos à mostra como leite condensado, maizena, 
achocolatados e enlatados em geral, a idéia da chef é passar a vendê-los associados a receitas 
especiais da casa, como também produtos do próprio restaurante. Andrea explica que está 
procurando parceiros para vender produtos mais gourmets, como massas italianas. 
 
 
 
 



Massas 
 
Com um mix de restaurante, fábrica de massas, paninoteca e confeitaria, o Empório Segato, 
localizado no Bairro de Pinheiros, em São Paulo, vem conquistando os apreciadores da boa comida 
e vinho ao vender massas artesanais, pães, tortas, doces, antepastos e risotos. Alessandro 
Segato, chef e sócio da casa, informa que a idéia de vender produtos é dar uma extensão do 
momento em que o cliente está no restaurante. "Ao vender os produtos com a nossa marca, 
estamos em contato com o cliente no dia-a-dia, mesmo ele não estando no Empório", revela. 
 
Também em São Paulo, em uma casa tombada em Higienópolis, o restaurante Vira-Lata engloba 
uma loja de design, butique, espaço de eventos e wine bar. A butique expõe roupas e acessórios 
de moda criados com exclusividade pela jovem estilista russa Oksana. O Vira-Lata é um 
empreendimento dos sócios Aloísio Pupin, Ivan Agostinho, Luciana Rosa e Gisele Furlaneto, que 
contrataram como consultores o chef Eduardo Duó e o arquiteto Fuad Murad. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 e 9 abr. 2006, Jornal do Lojista, p. B-8. 
 
 


