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Alimentação Mercado movimenta R$ 26 bilhões no país e tenta se adaptar à nova legislação em São Paulo

Comida de rua busca faturar na Copa
CLAUDIO BELLI/VALOR

Nos dias de jogos do Brasil, o autônomo Marcos Benício pretende vender bem mais do que as 150 mini pizzas que oferecem toda noite em frente à universidade Uninove na Barra Funda, na capital paulista

Daniele Madureira
De São Paulo

Os estrangeiros e visitantes de
todo o país que quiserem conhe-
cer um pouco da comida de rua
de São Paulo não poderão fazê-lo
nas proximidades do estádio do
Itaquerão. Por determinação da
Fifa, é proibida a venda de comi-
da dentro de um raio de dois qui-
lômetros de qualquer estádio do
país durante a realização do
mundial. Mas alguns ambulantes
da capital paulista entrevistados
pelo Va l o r adotaram um plano B
para driblar o cartão vermelho da
federação e lucrar com a venda
dos seus produtos nos jogos que
acontecem em São Paulo e tam-
bém nos dias em que os torcedo-
res se reúnem para acompanhar
as partidas da seleção brasileira.

“Vou ficar na Vila Madalena, on-
de os bares têm restrição de horá-
rio em dias de semana, mas os tor-
cedores ficam na rua até mais tar-
d e”, diz o autônomo Marcos Bení-
cio, dono do carrinho Mega Mini
Pizzas. Nos dias de jogos da Sele-
ção, ele e a filha pretendem vender
bem mais do que as 150 mini piz-
zas que oferecem toda noite em
frente à universidade Uninove na
Barra Funda, zona oeste de São
Paulo. Já Rolando Vanucci, dono
do tradicional Rolando Massinha,
que há seis anos serve massas na
avenida Sumaré, zona oeste da ca-
pital, se uniu ao Bar do Luiz Fer-
nandes, que promove um evento
fechado nos dias de jogos do Brasil
no Clube dos Oficiais da Polícia Mi-
litar, no Tremembé, na zona norte.

O “food truck” Buzina, por sua
vez, que opera desde dezembro na
Vila Olímpia, na zona sul, não fun-
cionou na hora do jogo de ontem,
mas antevendo o trânsito caótico
que tomou conta da cidade horas
antes de a seleção entrar em cam-
po contra o México, estacionou o
caminhão em frente a uma agên-
cia de propaganda no bairro do
Paraíso e promoveu um “esquen -
t a” para a Copa. Funcionou até as
14h30, indo além da maioria dos
restaurantes, que fecharam às 14h.

Todos esses empreendedores fa-
zem parte de um mercado estima-
do em R$ 26 bilhões ao ano no Bra-
sil, segundo a consultoria E C D, es-
pecializada em alimentação fora
do lar (food service). A cifra repre-
senta 10% do que é movimentado
pelo setor de alimentação fora do
lar — bares, restaurantes, lancho-
netes, padarias, lojas de conve-
niência etc, que em 2013 cresceu
12% para R$ 260 bilhões. Lucrativo,
o negócio de comida de rua está
prestes a deixar a informalidade
na capital paulista. A lei municipal
15.947, sancionada pelo prefeito
Fernando Haddad em dezembro,
acaba de ser regulamentada, por
meio do decreto 55.085, publica-
do no mês passado.

No entanto, houve uma mudan-
ça fundamental entre a lei aprova-
da em dezembro e a regulamenta-
da em maio: não é o ambulante
que escolhe o ponto onde gostaria
de instalar o seu negócio — algo
que, em tempos de Copa, significa-
ria ficar próximo de pontos de
grande fluxo, mesmo sem ter a
chance de estar ao lado do Itaque-
rão. Agora, cada uma das 32 sub-

Queijo coalho é o mais
arriscado, diz pesquisa
De São Paulo

Atenção, consumidor: se entre
os cerca de 100 mil ambulantes
de comida de rua da cidade de
São Paulo você encontrar vende-
dores de queijo coalho, tome cui-
dado. Este é um dos alimentos
mais passíveis de contaminação,
segundo pesquisa conduzida pe-
lo Senac São Paulo a respeito de
comida de rua na cidade.

O levantamento “Comida de
gente, comida de rua”, que teve
início há cerca de três anos e ain-
da está em andamento, procura
identificar não só quais são os
produtos mais vendidos e como
são manipulados nos diversos
bairros da cidade, como tam-
bém resgatar parte da história
desses empreendedores. “Desco -
brimos, por exemplo, que o do-
no de uma barraca de yakissoba
na Liberdade e o dono de um
carrinho que vendia churrasqui-
nho no centro tinham filhos fa-
zendo faculdade no Senac”, diz
Marcelo Traldi, professor do cur-
so de graduação de Tecnologia
em Gastronomia do Senac-SP.
“São famílias que se mantêm a
partir da venda de comida de
r u a”, afirma.

É o caso de Marcos Benicio, 36
anos, que vende mini pizzas com
a filha mais velha em frente à uni-
versidade Uninove, na zona oeste
de São Paulo. Ex-bancário, for-
mado em Gestão Comercial, ele
largou tudo há pouco mais de
um ano para fazer o que gosta:
cozinhar. “No começo, me senti
um peixe fora d’água nessa área,
onde até já morreu gente por bri-
ga de ponto”, diz o empreende-
dor. “Mas aos poucos, com res-
peito e dedicação, encontrei o
meu lugar”, afirma Benicio, que
prepara a própria massa e molho

Rede de franquias
e restaurante
entram na disputa
Daniele Madureira
e Adriana Meyge
De São Paulo

Quem oferece comida apenas
em lojas de rua ou nos shoppings
está se animando a subir sobre
rodas com a nova lei que permite
a venda de comida de rua em São
Paulo. É o caso da rede Big X-Pica-
nha, dona de 45 lojas no país, que
vende lanches e refeições. A em-
presa está investindo cerca de
R$ 500 mil em dois “food trucks”
— caminhões especialmente
equipados para vender comida
de maneira itinerante.

“Um dos caminhões vai ofere-
cer só hambúrgueres e trabalhar
no período da noite, enquanto o
outro vai vender escondidinho,
com foco na hora do almoço”,
diz a sócia do Big X-Picanha, Ri-
ta Poli. Os dois caminhões do
projeto piloto devem estar na
rua em setembro.

Segundo Rita, o objetivo é atrair
franqueados com um investimen-
to menor do que o realizado em
uma loja — são cerca de
R$ 250 mil por caminhão, contra
R$ 400 mil só para equipar um
ponto comercial. “O food truck é
uma tendência lá fora e acredita-
mos que há espaço para este negó-
cio aqui no Brasil”, diz a empresá-
ria, lembrando que esse tipo de ca-
nal serve para popularizar a marca
uma vez que se trata, literalmente,
de um veículo ambulante.

O fornecedor do caminhão pa-
ra o Big X-Picanha é o Mister Tru-
ck, de Agudos (SP). Mas existem
diversos outros fornecedores

que estão pegando carona na
moda dos food trucks, como a
Tota Implementos Rodoviários,
da capital paulista. A empresa já
equipou um dos food trucks
mais famosos, o Buzina, dos che-
fes Márcio Silva e Jorge Gonzalez,
e está preparando outros dois
Buzinas para este ano.

“Atendemos empreendedores
de outros Estados, como Rio
Grande do Norte e Distrito Fede-
ral, mas percebemos que, com a
aprovação da lei que regulamen-
ta a comida de rua em São Paulo,
a demanda por aqui aumentou”,
diz Ricardo Carli, diretor da Tota.

Um dos novos caminhões do
Buzina ficará estacionado em Pi-
nheiros e, o outro, será usado ape-
nas para eventos, diz Gonzalez,
que usa o Facebook para comuni-
car ao público o roteiro do Buzina
pelos bairros da zona sul de São
Paulo. “Até hoje, ficamos em re-
cuos de lojas e estacionamentos”.

Como exigem um investimen-
to maior do que os simples carri-
nhos, os food trucks costumam
oferecer uma comida mais sofis-
ticada. No Buzina, por exemplo,
que vende cerca de 150 refeições
por dia (e o dobro aos fins de se-
mana), o preço médio é R$ 25.

O La Casserole, tradicional res-
taurante francês em frente ao
mercado de flores no Largo do
Arouche, em São Paulo, também
planeja ir às ruas no segundo se-
mestre, mas com uma kombi. A
proprietária, Marie-France Hen-
ry, teve a ideia após montar uma
barraca na frente do restaurante
durante a Virada Cultural, even-

to que se estende pela madruga-
da, no ano passado. Cinco pratos,
como sopa de cebola, quiche e
até “boeuf bourguignon”, foram
vendidos aos preços de R$ 5 a
R$ 15. A porção individual do co-
zido francês custa R$ 67 no car-
dápio do restaurante. “Atraímos
também um público novo. Hou-
ve uma certa euforia, de gente fa-
lando: ‘que bom, eu consegui co-
mer aqui’ ”, diz Marie.

A empresária quer pleitear
um lugar para sua kombi na zo-

na oeste de São Paulo, mesma
área onde fica o restaurante. Ela
também sonha em poder deslo-
car o carro pela cidade, o que
não é permitido pela nova lei.
Fundado pelos pais de Marie, o
Casserole completou 60 anos
em maio e ainda funciona no
mesmo local. “Tenho um custo
altíssimo de aluguel e mão de
obra. Na rua, você pode servir
uma boa comida por um preço
menor ”, diz Marie, que há 30
anos comanda o negócio.
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em casa, com a ajuda da mulher.
No fim do dia, carrega o seu auto-
móvel, um Zafira 2006, com os
produtos que são levados até o
carrinho, guardado em um esta-
cionamento ao lado da Uninove.

Agora, com a nova lei, Benício
está prestes a fazer mais uma in-
vestida: vai apresentar à subpre-
feitura da Lapa o croqui de um
novo carrinho de mini pizzas,
com direito a balcão refrigerado
e capacidade para armazenar
30% mais produtos. Com isso, ele
poderá passar mais do que as ha-
bituais duas horas e meia no
ponto. O ambulante já observou
um efeito colateral da nova lei.
“O mercado de carrinhos aumen-
tou demais de preço”, diz ele, que
vai investir R$ 3 mil no novo
equipamento. “No meu carrinho
anterior, há cerca de um ano, ti-
nha pago R$ 1,6 mil”.

Benicio e vários outros ambu-
lantes têm como referência de su-
cesso Rolando Vanucci, o “Rolando
M a s s i n h a”. Aos 53 anos, seis deles
vendendo comida de rua, Rolando
já se tornou uma referência no seg-
mento, com as suas kombis gastro-
nômicas. São três, todas estaciona-
das em frente a concessionárias da
avenida Sumaré, zona oeste de São
Paulo: Rolando Massinha, Rolan-
do Doguinho e Rolando Churri-
nho. Também tem um restaurante
e um serviço delivery. Vende mais
de 200 massas por dia e fatura cer-
ca de R$ 1 milhão por ano. Recen-
temente, recebeu oferta para ven-
der o negócio por R$ 8 milhões.

“Nada mal para quem já teve
que dormir na rua, né?”, diz ele,
despretensioso. O segredo: pro-
duto bom, por um preço justo,
afirma. Suas massas custam a
partir de R$ 16, com queijo par-
mesão e fatias de pão italiano pa-
ra acompanhar. (DM)

prefeituras deve indicar quais os
pontos que elas consideram apro-
priados para a venda de comida de
rua. Nem todo mundo aprovou.

“A subprefeitura da Lapa não re-
conheceu a região da Uninove co-
mo um ponto próprio para vender
comida de rua, mas eu não vi ne-
nhum local muito interessante en-
tre os poucos 23 pontos que ela
apontou”, diz Marcos Benicio.
Além disso, o Va l o r apurou que al-
gumas subprefeituras, como a de
Pinheiros, estão fazendo novas
“leis” em cima da lei, ao definir, por
exemplo, que um ponto venda
lanches e frutas — ou seja, determi-
nando o cardápio do ambulante.

“Da forma como foi aprovada, a
lei impõe muitas restrições ao em-
preendedor ”, diz o advogado Ma-
rio Thadeu Leme de Barros Filho,
do escritório Barros Filho e Almei-
da Prado Advogados. Ele se refere,
por exemplo, à necessidade de o
ambulante ficar, no mínimo, a cin-
co metros de distância de uma es-
quina, uma faixa de pedestres, um
orelhão ou um ponto de ônibus. O
vendedor também tem de estar
distante ao menos 20 metros de

uma estação de metrô e trem, de
monumentos, hospitais ou está-
dios de futebol. E a pelo menos 25
metros de restaurantes, lanchone-
tes e mercados municipais.

A maior crítica de Barros Filho e
dos empreendedores, porém, está
na falta de mobilidade. “Em cida-
des como Nova York, os caminhões
e carrinhos não estão no mesmo
local todos os dias. Os comercian-
tes usam, inclusive, as redes sociais
para anunciar o endereço em que
vão parar, mas aqui a lei não per-
mite isso”, diz o advogado. “Pe l a
lei, o empreendedor precisa defi-
nir um endereço fixo e um horário
antes de pedir o TPU [Termo de
Permissão de Uso]".

Para Lucas Baruzzi, assessor jurí-
dico e de políticas públicas do ga-
binete do vereador Andrea Mata-
razzo, autor da lei, a nova regula-
mentação ainda precisa de aper-
feiçoamentos, mas representa um
bom começo para uma atividade
que estava na informalidade. “Os
comerciantes agora devem ter um
CNPJ ou um certificado de mi-
croempreendedor individual e es-
tarão mais sujeitos à vigilância sa-

n i t á r i a”, diz Baruzzi. A fiscalização
será feita pela Coordenadoria de
Vigilância em Saúde (Covisa) e pe-
la Guarda Civil Metropolitana, no
que se refere a aspectos técnicos,
como adequação ao ponto e ao ho-
rário permitido (mínimo de qua-
tro horas e máximo de 12).

Com mais de 11 milhões de ha-
bitantes, a cidade de São Paulo tem
cerca de 100 mil vendedores de co-
mida de rua, sendo que a maioria
deles trabalha de maneira infor-
mal. Isso porque, desde 2002, a
Prefeitura praticamente não emi-
tia autorização para a venda de co-
mida de rua, que ainda assim esta-
va restrita aos dogueiros motoriza-
dos e aos pastéis nas feiras livres.
“Existe um potencial enorme a ser
explorado nesse mercado”, diz En-
zo Donna, diretor da ECD.

Uma pesquisa feita recente-
mente pela consultoria no bairro
do Brooklin, região sudoeste da ca-
pital paulista, identificou o movi-
mento de vendedores de café da
manhã. “Enquanto uma grande
padaria do bairro servia, em mé-
dia, 150 cafés da manhã por dia, ao
preço médio de R$ 13 cada um, em

um espaço de três quarteirões, cin-
co barracas de café da manhã ven-
diam, cada uma, 120 refeições,
com tíquete médio de R$ 3,50”,
afirma Donna. O consultor ressalta
que os públicos da comida de rua e
da padaria são diferentes — não há
canibalização, mas complemento
da oferta. “Um único ponto formal
atrai ao redor de si cinco infor-
mais, que por sua vez atendem
juntos uma demanda quatro vezes
maior que a da padaria”.

O Sebrae-SP considera a nova lei
positiva para os empreendedores,
que poderão ter mais chances de
crescimento do negócio ao sair da
informalidade. Segundo a entida-
de, há hoje, na cidade de São Paulo,
apenas 930 micro e pequenas em-
presas na atividade de serviços am-
bulantes de alimentação, ou seja,
legalizadas. Para Bruno Caetano,
diretor superintendente do Se-
brae-SP, é o momento de o comer-
ciante se capacitar para ir muito
além do fogão. “Não basta saber fa-
zer um ótimo churrasquinho gre-
g o”, diz Caetano. “É preciso enten-
der de marketing, fluxo de caixa e
p r e ç o”.(Colaborou Adriana Meyge)
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Marie, do La Cassarole: plano de ir à rua com uma kombi no segundo semestre

na Copa
Valor


