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“ainDa temos Um PaÍs com granDe interferÊncia Do estaDo nos 
negÓcios”, afirma fernaDo Perri, fUnDaDor Da vivenDa Do camarÃo

A história da Vivenda do Camarão começa bem longe dos pratos pelos quais 
a marca se tornou conhecida em todo o país. Fernando Perri, fundador da 
rede, trabalhava com importação de máquinas copiadoras quando, na década 
de 1980, se viu obrigado a exportar algum produto para manter suas cotas de 
importação. “Com a colaboração de meu comprador nos EUA, ficou claro que 
camarões eram uma opção”, lembra.

Ao perceber que o crustáceo de qualidade podia ser vendido a um preço muito 
abaixo do mercado, resolveu criar um restaurante piloto com pratos a base de 
camarão, comercializados com valores populares. Em 1984, a primeira unidade 
da Vivenda abria suas portas no bairro de Moema, em São Paulo. 

Três décadas depois, a Vivenda do Camarão evoluiu muito em relação àquele 
primeiro restaurante. A marca se especializou em pratos rápidos, diversificou 
o negócio, passou a investir em franquias fora do Brasil e até em uma linha de 
congelados para supermercados. Para driblar a crise dos últimos anos, apostou 
em uma manobra arriscada, diminuindo o preço de seus produtos. O resultado 
não poderia ter sido melhor: sucesso de vendas.

Mesmo assim, a rede segue cautelosa em relação à economia nacional. “Ainda 
temos um país com grande interferência do estado nos negócios, muita 
burocracia, impostos inviabilizadores e constantes alterações de legislações 
que geram insegurança. Mas a Vivenda continuará seu trabalho, diversificando 
seus negócios e aguardando que nas eleições tenhamos uma grande renovação 
do Congresso Nacional”, diz. Confira a entrevista na íntegra.

Antes de AtuAr no rAmo de AlimentAção forA do lAr, o sr. 
trAbAlhou como distribuidor de máquinAs copiAdorAs e 
Acessórios. como nAsceu A ideiA de investir no food service 
e por que A opção pelo cAmArão?
fernando perri: Realmente eu atuava no mercado de reprografia, importando 
peças e máquinas de copiar, toner, papel eletrostático (as máquinas antigas 
não usavam papel comum para as cópias), além de fitas para máquinas de 
escrever IBM e seus corretores. Nesta época, o Brasil se apresentava com 
problemas de balanço de pagamentos e passou a exigir que eu compensasse 
minhas importações exportando. A partir daí, procurei algo para exportar e, 
com a colaboração de meu comprador nos EUA, ficou claro que camarões 
eram uma opção. O mercado americano poderia comprar tudo que eu tivesse 
condições de exportar. Passei, então, a pagar para exportadores que fizessem 
suas exportações em nome de minha empresa, evidentemente com custos 
para nós. Isso durou alguns meses, até que, novamente, fui chamado na Cacex 
(órgão expedidor de guias de importação na época) e resolveram que, mesmo 
cumprindo as exportações, nós não teríamos mais guias de importação devido 
à crítica situação da balança de pagamentos do Brasil na época. Passei a 

entender de camarões e percebi que os melhores em qualidade eram exportados 
a preços muito mais baixos. Ao me dar conta disso, e com um container para 
exportar, resolvi fazer um restaurante piloto para vender camarões de qualidade 
internacional a preços populares.

no início dos Anos 90, houve umA mudAnçA no modelo de negócio 
pArA o que conhecemos hoje. por que houve A necessidAde 
dessA AdAptAção?
fernando perri: É bom lembrar que a Vivenda começou como restaurante 
tradicional e somente depois de muitos anos foi para o formato de culinária 
rápida, objetivando a popularização ainda maior do hábito de consumo desse 
crustáceo, e a multiplicação dos pontos de vendas com garantia de qualidade.

durAnte A recente recessão no pAís, umA dAs estrAtégiAs 
dA vivendA, nA contrAmão de muitAs empresAs, foi bAixAr os 
preços. como foi possível equilibrAr essA equAção?
fernando perri: Baixar os preços poderia ser uma estratégia temerária, pois 
se não obtivéssemos ganhos de faturamento relevantes, seria um agravamento 
ainda maior do já problemático mercado recessivo. No entanto, acreditando 
que pessoas com o poder aquisitivo mais baixo seguiam buscando qualidade, 
fizemos uma investida ousada, oferecendo pratos completos de camarões por 
preços de massa ou de sanduíches. E o cliente entendeu a oportunidade. 
Tivemos um excelente resultado de vendas.

em suA opinião, quAl o mAior desAfio do setor de AlimentAção 
forA do lAr no brAsil, e em especiAl pArA umA empresA que 
tem como diferenciAl um produto Até hoje considerAdo nobre 
pArA A mAioriA dos brAsileiros, como o cAmArão?
fernando perri: O desafio é ter coragem de buscar o que o comprador quer 
e criar condições de oferecer isto mantendo viável a empresa. Sabemos que 
não é nada fácil.

em meio à indefinição políticA e econômicA no brAsil, por 
contA dAs eleições, quAis são As projeções dA vivendA pArA 
este semestre? e pArA o próximo Ano?
fernando perri: Ainda temos um país com grande interferência do estado 
nos negócios, muita burocracia, impostos inviabilizadores e constantes 
alterações de legislações que geram insegurança. Não por acaso, temos um 
enorme contingente de desempregados. A Vivenda continuará seu trabalho, 
diversificando seus negócios e aguardando que nas eleições tenhamos uma 
grande renovação do Congresso Nacional com pessoas mais capacitadas, 
ficha limpa, e com eleitores mais conscientes de que precisamos trabalhar 
mais e exigir menos, pois o sucesso com dignidade só vem após muito trabalho 
e dedicação.

ANR NA MÍDIA

ProJeÇÕes Da anr Para o segUnDo semestre sÃo DestaQUe 
na folHa De s. PaUlo

A enquete realizada durante a última reunião Plenária ANR, com questões 
sobre os impactos da paralisação dos caminhoneiros e as projeções para o 
segundo semestre, foi destaque da coluna Mercado Aberto, do jornal Folha de 
S. Paulo, na última sexta-feira (17).  De acordo com os dados apresentados, o 
setor ainda se mantém otimista, uma vez que 76% dos entrevistados afirmaram 
que seguirão com investimentos no segundo semestre. 

“Foram dois anos de muitos ajustes operacionais. As margens do setor 
estão muito achatadas, então é preciso crescer e abrir mais lojas”, afirmou 
à reportagem o presidente da ANR, Cristiano Melles. A maior parte dos 
associados quer expandir as unidades (46%). Outros 30% se dividem entre a 
aquisição de novos equipamentos (15%) e o treinamento dos colaboradores 
(15%). Alguns gestores também citaram a possibilidade de reformas e até de 
contratação de funcionários. 

Apesar da maioria otimista, 34% dos participantes do levantamento ainda se 
mostraram receosos e preferem aguardar os desdobramentos pós-eleições 
para retomar o planejamento. 

NOVO ASSOCIADO

bUrger King É o novo associaDo Da anr

O burger King, uma das maiores redes de fast-food do mundo, é o mais 
novo associado da ANR. Fundada em 1954 nos Estados Unidos por 
James McLamore e David Edgerton, possui mais de 15 mil lojas, 
servindo mais de 11 milhões de consumidores por dia em mais de 
100 países ao redor do mundo.

A marca está no Brasil desde 2004, quando foi inaugurado o pri-
meiro restaurante no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.  Mas foi 
em 2011, após o Burger King Corporation ser adquirido pelo grupo 
3G capital, que se iniciou a operação própria no país, por meio de um 

NOVO MENU

oUtbacK traZ combinaÇÕes De sUas PrinciPais 
receitas em novo menU

O outback, associado ANR, está realizando o “Encontro dos Favoritos”, 
menu especial que traz grandes novidades criadas a partir da união dos su-
cessos da marca. São três produtos inéditos: um prato principal, um aperitivo 
e uma sobremesa. 

O Royal Bloomin’ Ribs é a união da tradicional Ribs com a Bloomin’ Onion. 
Na nova versão, a costela de porco é desossada e empanada no mesmo mix 
de temperos do famoso aperitivo. O prato ganha ainda pétalas da cebola gi-
gante dourada, bacon e os molhos Cheese Ranch e Barbecue. Já o Big Five 
Boomerang, outro lançamento, traz os cinco principais aperitivos da rede 
– Kookaburra Wings, Aussie Cheese Fries, Billy Ribs, Firecracker Shrimp e 
Bloomin’ Onion – juntos .

O Rock Thunder Shake é a nova versão da famosa sobremesa com brownie 
de chocolate da casa e conta com milkshake de chocolate com creme de 
avelã, crumble de biscoito e o clássico brownie do Chocolate Thunder from 
Down Under no topo com chantilly. “O Encontro dos Favoritos une nossos 
pratos mais conhecidos em versões superinéditas. Essa campanha faz parte 

GRUPO TÉCNICO

PrÓXimo gt-ti Da anr DiscUte gift carDs Para 
bares e restaUrantes

O RETORNO

sUbWaY traZ De volta sanDUÍcHe 
aPÓs PeDiDos De fÃs na internet

A subway, uma das maiores redes de alimentação rápida do Brasil e do 
mundo, relança, a pedido dos internautas, mais um dos seus sucessos de 
venda: o Sub Almôndega. 

Lançado em 2002, o clássico italiano feito com carne 100% bovina e molho 
de tomate marinara é a aposta da marca para os dias frios do inverno. O 
sanduíche chegou aos restaurantes no começo de agosto e vai ficar no menu  
por tempo limitado.

NOVIDADE 

DÍDio PiZZa lanÇa PiZZa De cHUrros

A rede de pizzarias dídio acaba de lançar a Dídio Churros, sobremesa feita 
de massa semi folhada, coberta com creme de churros, canela da Indonésia e 
açúcar gelado. Servida em temperatura ambiente, a opção vem nos tamanhos 
mini e médio, em um box que lembra uma caixa de presente. A novidade irá 
compor o cardápio de sobremesas, que inclui oito sabores diferentes, como a 
Dídio Cheescake, Dídio Chocolate com morango, Dídio Holandesa e a clássica 
Dídio Brigadeiro. 

“Desde o princípio, quando lançamos os primeiros sabores doces, sempre qui-
semos fazer algo que fosse mais próximo de uma sobremesa do que apenas 
‘uma pizza doce’ que é servida após a opção salgada. É uma experiência to-
talmente diferente do que se encontra em outras pizzarias”, orgulha-se Elídio 
Biazini, fundador da Dídio Pizza

acordo entre a Vinci Partners e a 3G Capital. Hoje, a rede soma mais de 
11 mil colaboradores e está presente em todos os estados brasileiros, 

com mais de 700 pontos de venda.

Todos os hambúrgueres da rede são feitos na hora para seus 
clientes com carne grelhada no fogo como churrasco e ingredien-
tes frescos, sendo seu sanduíche mais icônico o Whopper. “Esta-
mos felizes em contribuir para o desenvolvimento do varejo food 

service no país”, afirma Iuri Miranda, presidente do Burger King no 
Brasil, ao se associar à ANR.

Popular em livrarias, supermercados e até para games, os Gift Cards são uma 
ótima forma de presentear algum amigo ou colaborador da empresa. Sempre 
atenta às novidades, a ANR vai falar sobre o tema no próximo GT-TI que acon-
tece no dia 28 (terça-feira), na sede da entidade, na Rua Pais de Araújo, 29,  
Conjunto 165, Itaim – São Paulo.

Um dos participantes do evento será o gerente de TI da Pizza Hut, Robert 
Oliveira, que destaca a importância do encontro. “A ideia é apresentar para 
os demais restaurantes os Gift Cards para que eles entendam como funciona 
o serviço”, explica. “Nosso intuito é mostrar que os estabelecimentos podem 
trazer novas transações e aumentar o ticket médio, além da possibilidade de 
abrir um novo canal de vendas no setor corporativo, pois diversas empresas 
premiam seus funcionários com Gift Cards”, completa Oliveira.

Para participar, basta se cadastrar pelo e-mail comunicacao@anr.org.br ou no 
fone (11) 3083-1931.

do nosso processo de inovar para continuar surpreendendo nossos clientes 
de forma saborosa, divertida, com espírito aventureiro e explorador”, afirma 
Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.
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LEGISLAÇÃO

liminar Desobriga associaDos Da anr 
Do cUmPrimento Da lei Do coPo aZUl

Na última sexta (10), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acatou ação 
judicial proposta pelo Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares - SindRes-
Bar/SP, patrocinada pelos advogados da ANR, Carlos Augusto Pinto Dias e 
Fernanda de Almeida Menezes, contra a Lei nº 16.796/2018 do Estado de São 
Paulo, conhecida como Lei do Copo Azul.

Na ocasião, segundo o Informativo nº 031/2018, disponível na íntegra no site 
da entidade, foi proferida decisão liminar suspendendo os associados ANR 
da obrigatoriedade de cumprimento das determinações criadas pela norma. 
A lei obriga os estabelecimentos do estado a fornecerem copos descartáveis 
de cor predominantemente azul e com a inscrição “zero açúcar”, inclusive na 
tampa, para uso em máquinas de refrigerantes. Seu descumprimento acar-
reta em aplicação de penalidade de multa de 100 UFESPs, que atualmente 
correspondem a R$ 2.507.
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