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Tecnologística – O senhor está de 
mudança para os Estados Unidos. O 
que muda na gestão das operações?

Tupa Gomes – Na verdade, eu me 
mudo para lá em 2015, mas na prática 
já fico nos dois países. Além do Brasil, 
sou responsável por toda a América 
Latina. Mas desde janeiro temos um 
novo responsável pelas operações no 
Brasil, que é o Marcelo Marinis.

Tivemos um crescimento grande 
nos últimos cinco anos, de mais de 
100%, em nossos negócios. Adquiri-
mos novas contas e nossos clientes 
também cresceram muito. Por isso, 
nossa estrutura está sendo reforçada 
para suportar este maior volume. E é 
interessante eu estar nos Estados Uni-

dos para não apenas aproveitar as si-
nergias como para podermos usufruir 
do que há de melhor, ficando por 
dentro das novidades e inovações.

Tecnologística – O food service 
é um setor enorme. Vocês atendem 
a algum segmento específico den-
tro dele? Pensam em atender a no-
vas indústrias?

Gomes – Nosso negócio é dedi-
cado apenas ao food service. Não 
atendemos a outros setores nem os 
buscamos, porque entendemos que 
isso nos tiraria do foco. E, dentro do 
food service, atendemos mais espe-
cificamente às redes de restaurantes. 
Temos entre nossos clientes as maio-

res redes que atuam no Brasil, como 
McDonald’s, Subway e Bob’s, entre 
outros igualmente importantes. E, 
apesar deste foco específico, nosso 
negócio tem mudado muito nos úl-
timos tempos.

Tecnologística – Em que sentido?
Gomes – A missão da empresa 

evoluiu um pouco e hoje temos três 
áreas de negócios. Uma é a logística 
mesmo, que é o pick, pack and de-
livery, ou seja, receber, armazenar, 
embalar, colocar nos caminhões e 
distribuir para os restaurantes. Vai 
do fornecedor até a última milha.

Depois, temos outro negócio que 
é o supply chain management, fa-

Mercado
quente

Um dos principais prestadores de serviços logísticos 
para o setor de food service no Brasil, a Martin 

Brower vê ainda muito potencial para crescer, já 
que cerca de 90% deste mercado ainda não dispõe 
de um operador. É o que conta nesta entrevista o 

diretor geral da companhia para a América Latina, 
Tupa Gomes, que apesar de não contar com um 
2014 muito promissor, mira um bom horizonte 

para o negócio nos próximos anos, já que a 
alimentação fora do lar é um caminho irreversível
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zendo toda a administração da ca-
deia do nosso cliente, desde o for-
necedor até chegar ao restaurante. 
É o que aqui nos Estados Unidos 
chamam de “from farm to fork”, ou 
seja, da fazenda ao garfo. Só que esta 
é uma visão mais estendida. No Bra-
sil, administramos desde o fornece-
dor até o restaurante.

Este serviço inclui gerenciar os 
estoques em nossos armazéns e dis-
tribuí-los em todo o país. É uma ati-
vidade muito importante, que vem 
desde o planejamento da demanda 
dos restaurantes, o acompanhamen-
to do movimento deles, e vai até o 
estoque do fornecedor, passando 
pelos estoques intermediários que 
estão conosco.

Por último, temos a atividade que 
chamamos de restaurant services, 
que vai além da logística e do sup-
ply chain, agregando coisas como a 
logística reversa e o business intelli-
gence, que vem sendo cada vez mais 
utilizado. É muito importante para 
uma rede saber o que e quanto cada 
loja está comprando e vendendo. E 
quanto mais fresca essa informação, 
quanto mais curto o prazo entre o 
que ocorre nas lojas e o recebimento 
dos dados, melhor, pois isto é fun-
damental para as tomadas de deci-
são mais assertivas.

Tecnologística – As informa-
ções estão cada vez mais dispersas 
e em maior quantidade, não é?

Gomes – Exatamente. Hoje, vive-
mos uma era em que é fundamental 
a aplicação de conceitos como o Big 
Data, por exemplo, que utiliza uma 
ampla variedade de dados de várias 
fontes, como a mídia social, para tra-
çar estratégias de promoções e prever 
a demanda. Porque eventos que apa-
rentemente não estão relacionados 
com o negócio acabam tendo muita 
influência e é preciso estar atento a 
todos os movimentos. Tudo o que se 

comenta pode ser aproveitado para 
tirar uma fotografia do momento e 
mudar a direção de uma promoção. 
Por isso estamos explorando muito 
essas possibilidades no negócio de 
restaurant services.

Tecnologística – Estes serviços 
de valor agregado são iguais no 
mundo todo?

Gomes – Não, variam muito de 
país a país e de cliente a cliente. Na Eu-
ropa, por exemplo, a logística reversa 
é muito avançada. Temos operações 
na França e no Reino Unido em que 
até o lixo orgânico da loja é reciclado 
por nós. Vamos desenvolvendo boas 
práticas que acabamos incorporando 
em outros países, dependendo do in-
teresse e do grau de desenvolvimento 

Especialista em food 
service para redes

Fundada há mais de 50 anos nos 
Estados Unidos, a Martin Brower 

transformou-se em um player glo-
bal de logística para o segmento de 
food service, presente em 17 países 
de quatro continentes. Desde 1998, 
a empresa pertence ao Grupo Reyes 
Holdings, uma das maiores organi-
zações privadas nos EUA para o setor 
de food service e bebidas. Em 2012, 
ampliou ainda mais sua abrangência 
com a aquisição da Keystone Foods 
Distribuição e Logística, braço de 
distribuição do Grupo Marfrig.

O objetivo da empresa é tornar-se 
o principal fornecedor de serviços de 
logística para redes de restaurantes 
de todo o mundo. Para isto, além de 
investir constantemente em tecno-
logias e novos serviços, ela oferece 
uma solução completa ao cliente, 
desde o fornecedor até a entrega dos 
produtos na loja, fazendo ainda o 
planejamento da demanda e o de-
senvolvimento de fornecedores.

No Brasil desde 1982, atualmen-
te a Martin Brower presta serviços 
para cerca de 3.100 pontos, perten-
centes a clientes como McDonald’s, 
Subway, Bob’s, Griletto, Appelbee’s, 
Gelateria Parmalat e Freddo, sempre 
trabalhando com produtos que exi-
gem controle do frio e de validade 

rigorosos e utilizando carretas com-
partimentadas em três ambientes – 
seco, resfriado e congelado – a fim 
de agilizar o atendimento ao cliente 
com redução de custos logísticos.

A empresa opera centros de distri-
buição em Osasco, São Bernardo do 
Campo e Mogi Guaçu (SP), Curitiba 
e Recife, e dois centros de apoio, no 
Rio de Janeiro e em Juiz de Fora (MG). 
Assim como os veículos, os armazéns 
também são compartimentados em 
áreas secas e com temperatura con-
trolada, para resfriados e congelados, 
e antecâmaras refrigeradas, que ope-
ram ininterruptamente.

Em 2010, juntamente com o 
McDonald’s e outras dez empresas 
parceiras, lançou o Programa Bio-
diesel, em que seus veículos que 
abastecem as lojas da rede de fast 
food recolhem o óleo utilizado, que 
é transformado em biodiesel B20 e 
B100, ou seja, 100% produzido a 
partir de óleo de cozinha recicla-
do. Em 12 meses, a empresa utili-
zou cerca de 125 mil litros de B20 e 
em torno de 13 mil litros de B100, 
o que representa uma redução de 
consumo perto de 32 mil litros de 
diesel comum, gerando uma redu-
ção de 82,5 toneladas de poluentes 
na atmosfera.



ENTREVISTA

40 - Revista Tecnologística - Agosto/2014

do negócio no local. E da necessidade 
de cada cliente também.

Por isso, temos focado fortemente 
no atendimento a este setor específi-
co, de redes de restaurantes, para po-
dermos oferecer as melhores soluções 
e serviços. É um segmento muito de-
mandante, desafiador, no qual o cus-
to é um fator importante e envolve 
muita economia de escala. Volume 
é a palavra-chave neste negócio de 

logística para food service quando se 
fala em redes de restaurantes.

Tecnologística – Por isso é in-
teressante para o cliente trabalhar 
com um operador logístico especia-
lizado como vocês, que pode trazer 
economia de escala.

Gomes – Sim. Escala é tudo aqui 
e é um dos principais motivos para 
as redes trabalharem conosco. Pri-

meiro porque conseguimos uma 
alavancagem muito grande, uma 
vez que compramos de forma cen-
tralizada para vários clientes e o 
preço é bem mais vantajoso. Segun-
do, temos abrangência nacional e, 
num país de proporções continen-
tais como o Brasil, isso é fundamen-
tal. O cliente tem de ter o mesmo 
serviço em todo o território e, sozi-
nho, não conseguiria suportar uma 

Instituto quer melhorar a competividade do setor

Além de ser o diretor-geral para a 
América Latina da Martin Bro-

wer, Tupa Gomes é também presi-
dente do IFB – Instituto Foodservice 
Brasil –, entidade criada em agosto de 
2013 com a missão de desenvolver e 
melhorar o ambiente competitivo do 
mercado de food service brasileiro.

A entidade está presente em vários 
âmbitos, como no desenvolvimento 
de indicadores setoriais, na busca por 
estratégias visando ao aumento da 
eficiência da cadeia de distribuição, 
no aprimoramento de pessoas e na 
atuação em frentes de interesse dos 
associados, como a segurança alimen-
tar, a sustentabilidade e a racionaliza-
ção tributária, entre outras.

O instituto é formado por 26 em-
presas que representam todo o espec-
tro do mercado, desde grandes for-
necedores – como Ambev, Unilever, 
BRF, Nestlé e Coca-Cola, por exemplo 
–, passando por grandes redes de fast 
food _ como Burger King, Outback, 
Spoleto e outras _, até os prestado-
res de serviços logísticos _ como a 
Comfrio e a própria Martin Brower.

Juntas, estas empresas faturam 
R$ 40 bilhões por ano e empregam 
202 mil colaboradores, abrangen-
do 4.894 estabelecimentos e aten-
dendo mensalmente 90 milhões de 

consumidores, quase a metade da 
população brasileira.

Recentemente, o IFB apresentou 
duas pesquisas inéditas, uma feita 
junto aos operadores e outra com os 
consumidores. Com relação à primei-
ra, alguns dados levantados foram:

 A fragmentação do mercado bra-
sileiro, com mais de 80% de estabe-
lecimentos independentes, chegando 
a 93% de restaurantes familiares e de 
pequeno porte, além da predominân-
cia de estabelecimentos com fatura-
mento abaixo dos R$ 50 mil mensais, 
em contraste com o perfil das princi-
pais redes de fast food;

 As redes de alimentação cresce-
ram a uma taxa superior à do merca-
do e dos independentes; porém, ain-
da representam muito menos do que 
nos Estados Unidos, onde respondem 
por mais de 60% do mercado. Este 
crescimento é impulsionado pela in-
teriorização do país, pela expansão 
dos shopping centers, pelo aumento 
e distribuição da renda e pela moder-
nização do consumo;

 11% dos estabelecimentos têm 
menos de um ano de atividade e 41% 
têm quatro anos ou menos;

 Por conta deste desempenho, 
começam a desembarcar no país no-
vas bandeiras e formatos, especial-

mente num “degrau de cima” em 
relação aos fast foods, com redes 
mais sofisticadas.

Já com relação ao mercado con-
sumidor, a pesquisa apontou que:

 O brasileiro vem despendendo 
um percentual cada vez maior de seu 
orçamento nas refeições fora do lar 
(quase um terço do orçamento), em-
bora ainda esteja bem distante dos 
padrões de americanos e europeus;

 O principal limitante para cres-
cimentos mais vigorosos é o preço 
da refeição no Brasil, o que leva a 
frequência do brasileiro em fazer re-
feições fora do lar a ser uma das mais 
baixas do mundo;

 Uma constatação bastante im-
portante é que o consumo ocorre 
prioritariamente nos dias úteis (mais 
de 70%) e o principal momento de 
refeição é o almoço, com mais de 
34% de todas as refeições diárias.

De acordo com Tupa Gomes, es-
tes são inputs fundamentais ao de-
senvolvimento do setor. “Estes le-
vantamentos proporcionarão uma 
visão e um entendimento estrutu-
rados sobre o mercado, permitindo 
a toda a cadeia de valor do food 
service se organizar de forma mais 
eficiente e adequada para atender o 
consumidor final”.



expansão. Em terceiro lugar, traba-
lhando conosco ele tem controle, 
o que é fundamental num negócio 
em que existem muitas promoções, 
às vezes quatro por mês. Para con-
seguir fazer isso, é preciso agilidade: 
deve-se planejar, executar, reagir e 
mudar, tudo muito rapidamente.

Tecnologística – Estas promoções 
são muito difíceis de administrar?

Gomes – É um trabalho imenso. 
Esta promoção que o McDonald´s fez 
dos sete sanduíches para a Copa do 
Mundo de futebol, por exemplo, é 
pura logística e é quase impossível de 
se executar sem um bom operador lo-
gístico por trás, que seja muito con-
fiável e saiba como administrar uma 
cadeia de suprimentos. Porque, neste 

tipo de promoção, entregar é a parte 
mais fácil. O difícil é administrar a 
cadeia desde o fornecedor até o res-
taurante. Por isso nossos clientes pu-
deram aumentar muito seu nível de 

promoções para serem mais competi-
tivos, porque têm por trás um opera-
dor logístico muito forte e confiável.

Por exemplo, assumimos a logísti-
ca do Subway em novembro de 2010 
com 91 lojas; hoje, a rede possui 1560 
lojas em todo o país, e espera agregar 
mais unidades durante este ano. 

E eles cresceram como? Primeiro, 
claro, porque têm uma boa marca 
e um ótimo produto, pois sem isso 
nenhuma logística dá jeito. Mas 
também porque têm alguém que faz 
toda a retaguarda, fornece toda a es-
trutura e as condições sem deixar a 
bola cair.

Tecnologística – E isso os ajuda 
na parte comercial das redes tam-
bém, não é?

Economia de escala é 
um fator importante 

para a logística 
das grandes redes 
de restaurantes, 
onde volume é a 
palavra-chave
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Gomes – Este é o ponto central. Es-
tamos falando de redes de franquias. 
Por exemplo, desde que assumimos, 
o Griletto saiu de 22 lojas para mais 
de cem e pôde formatar seu negócio 
oferecendo conforto ao franqueado, 
porque tem uma empresa por trás 
que faz tudo: negocia, compra, paga 
os fornecedores, administra os supri-
mentos, armazena, transfere e entre-
ga. E é uma empresa internacional 
muito forte, que não tem problemas 
financeiros. Isto é um excelente car-
tão de visitas para o cliente e ajuda a 
vender franquias. Óbvio que, nova-
mente, a marca e o produto também 
são fundamentais. Mas sem uma boa 
logística, o negócio não se sustenta, 
não cresce. Ter um bom fornecedor 
de logística é fundamental para uma 
rede de franquias.

Tecnologística – O franqueado 
escolhe esta modalidade de negócios 
justamente porque não teria condi-
ções de tocar o negócio sozinho?

Gomes – Exatamente. O fran-
queado é uma pessoa que, de um 
modo geral, depende daquele negó-
cio para viver. Ele quer minimizar o 
erro ao máximo, diminuir o risco. 
Este é seu objetivo quando compra 
uma franquia: mitigar os erros que 
cometeria se tivesse um negócio so-
zinho. Esta é a principal diferença 
entre ter uma franquia ou um negó-
cio autônomo. A estrutura do fran-
queador é fundamental e nela entra 
um bom parceiro logístico, para que 
não haja nenhuma surpresa. E isto 
vale para todos os setores, não ape-
nas o fast food.

Tecnologística – Vocês ainda 
trabalham com carga comparti-
mentada?

Gomes – Sim, trabalhamos a lo-
gística em três ambientes: congela-
do, resfriado e seco, no mesmo veí-
culo, o que é um diferencial nosso, 

até porque ninguém quer ficar rece-
bendo várias entregas diferentes nas 
lojas todos os dias.

Tecnologística – A sensibilida-
de à temperatura e a perecibilida-
de são as grandes dificuldades des-
te negócio?

Gomes – Eu vejo várias questões. 
Uma é a perecibilidade do produto, 
não somente com relação à tempe-
ratura como também às promoções. 
Porque o risco de perder produto é 
enorme. Se você faz uma promoção e 
tem sobras no estoque, pode ter gran-
des perdas financeiras. E, como falei, 
hoje as promoções são cada vez mais 
frequentes. Antigamente, era uma a 
cada três meses, e agora uma por se-
mana ou mais. Este trabalho se torna 
cada vez mais complexo e o controle 
tem de ser bastante acurado.

Por isso, a parte de TI é funda-

mental. Trabalhamos com sistemas 
muito avançados de previsão de 
demanda, para conseguirmos man-
ter o controle. Não é simplesmente 
logística, mas é a administração do 
 supply chain que fazemos.

Tecnologística – Além destes 
desafios, que são inerentes ao ne-
gócio, que outras dificuldades o 
senhor apontaria para o setor?

Gomes – O primeiro problema 
fundamental é a cadeia tributária. A 
carga fiscal no Brasil e a forma como 
ela é cobrada. Hoje, o distribuidor 
depende muito dos regimes espe-
ciais que existem em cada estado e, 
normalmente, ele efetua a compra 
num estado e a venda em outro. E a 
grande concentração de fornecedo-
res em São Paulo acaba criando cré-
ditos fiscais que nos tornam depen-
dentes desses regimes especiais, que 
demandam custos extras na cadeia. 
Não é simples lidar com isto.

Outra dificuldade é a oferta multi-
modal brasileira, que é muito pobre. 
Não há muitas opções nos modais 
ferroviário e marítimo, o que enca-
rece a logística, e você acaba focado 
no modal rodoviário. Mesmo nele, a 
qualidade deixa a desejar. Há estra-
das excelentes, como em São Paulo 
e no Sudeste de modo geral, mas a 
disponibilidade é bastante ruim no 
Norte e Nordeste, o que acaba resul-
tando em alto custo de manutenção 
da frota. Acho que estes são os prin-
cipais problemas.

Atividades da Martin 
Brower não se 

resumem somente 
à logística, mas 

compreendem toda 
a administração 
do supply chain
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Tecnologística – A frota da em-
presa é própria ou terceirizada?

Gomes – Para distribuição, traba-
lhamos com 70% de frota própria e 
30% de terceiros. Mas nosso tercei-
rizado funciona praticamente como 
frota própria, pois os veículos são 
logotipados e funcionam com dedi-
cação quase exclusiva. O que muda 
é a propriedade do caminhão, que é 
do parceiro e não nossa. Já para as 
transferências entre clientes, hubs e 
centros de distribuição, a frota é ter-
ceirizada em 100%.

Tecnologística – O mais comum 
não é o contrário, aplicar a frota 
própria na transferência e a tercei-
rizada na distribuição?

Gomes – Não, porque o negócio 
mais simples é a transferência, pegar 
daqui e levar para lá. Já a parte mais 
nevrálgica é a chamada última mi-
lha. A entrega urbana a cada dia se 
torna mais difícil. Cada cidade tem 
suas restrições e suas peculiarida-
des, e os locais de entregas, como os 
shopping centers, também têm suas 
regras. Por isso esta parte é conside-
rada o core-business.

Este é outro motivo que nos leva 
a ter a distribuição centralizada, 
reunindo cargas secas, resfriadas e 
congeladas num único caminhão. 
Ninguém quer ter vários veículos 
chegando ao estabelecimento, pois 
além de encarecer o custo da ope-
ração, isso cria problemas logísticos 
para o cliente e a cidade.

Tecnologística – Vocês fazem 
a previsão de demanda para os 
clientes ou somente as compras?

Gomes – Avaliamos e usamos os 
dados de vendas e o histórico para 
prever a compra nos fornecedores. 
Às vezes, também recomendamos ao 
cliente o que ele deve comprar, e ele 
pode ou não acatar nossa sugestão.

Tecnologística – Também fa-
zem o desenvolvimento de forne-
cedores?

Gomes – Hoje ainda não fazemos 
aqui no Brasil, mas este é um dos res-
taurant services que podemos prestar 
aos clientes, como já ocorre em alguns 
países, como os EUA, por exemplo.

Tecnologística – A Copa do 
Mundo foi um evento bom ou 
ruim para o setor?

Gomes – Para o segmento de redes 
de restaurantes foi ruim. As vendas 
por loja caíram muito neste período, 
principalmente porque as pessoas 
migraram o almoço, que é o prin-
cipal momento de consumo do fast 
food, para outros locais, como bares 
ou mesmo suas residências. Compa-
rando a outros períodos, as vendas 
foram negativas na Copa do Mundo.

Muita gente imagina que o con-
sumo principal do setor é feito em 
momentos de lazer, mas não é as-
sim. A alimentação fora do lar tem 
seu mercado principal nos trabalha-
dores, nas refeições do dia a dia. Por 
isso, o maior consumo é no período 
do almoço, seguido do lanche da 
tarde. O jantar aparece apenas em 
terceiro lugar. Sempre deixando cla-
ro que estamos falando do fast food 
e não de outros segmentos, como 
padarias, por exemplo.

No IFB – Instituto de Food Service 
do Brasil (veja mais informações no 
Box) –, nós fizemos uma pesquisa so-
bre isso. São momentos de consumo 
de pessoas que trabalham, cuja forma 
de se alimentar mudou totalmente 
no período da Copa, daí a queda.

Tecnologística – Como foi o de-
sempenho da Martin Brower em 
2013?

Gomes – Tivemos um crescimen-
to importante, acima dos 10%. Nos 
últimos cinco anos, a empresa apre-
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sentou crescimento de dois dígitos 
e os volumes praticamente tripli-
caram neste período. Mas estamos 
mais preocupados com 2014, em 
que prevemos com bastante grau de 
certeza que vamos ficar abaixo dos 
10%, ou seja, no single digit. Até 
2013, fomos muito bem, mas 2014 
preocupa, porque é ano de transi-
ção, o que influi na demanda.

Mas, apesar da apreensão, do 
momento não tão favorável, acha-
mos que o setor tem muito a cres-
cer, porque comer fora de casa é 
um movimento irreversível. Com o 
crescimento do país e sua migração 
de uma economia agrícola para uma 
de serviços, é inevitável a evolução 
de nosso setor. Olhando cinco anos 
adiante, vemos bastante perspectiva 
de crescimento.

Tecnologística – O segmento em 
que vocês atuam tem tido muito 
movimento de fusões e aquisições?

Gomes – Não tenho informações 
de grandes movimentações do merca-
do neste sentido. Nós buscamos cres-
cimento de contas e expansão física 
no Brasil, com a abertura de novos 
centros de distribuição, além de con-
quistar novas contas. Esta é nossa es-
tratégia de crescimento, que não pas-
sa por fusões ou compra de operações.

Eu diria que, nos últimos cin-
co anos, nosso crescimento se deu 
metade em novas contas e metade 
no aumento de serviço prestado 
aos clientes atuais. Mas daqui para 
frente acreditamos que a aquisição 
de novas contas terá um aumento 
mais significativo.

Tecnologística – O senhor dis-
se acreditar num desenvolvimento 
do setor nos próximos anos. Quan-
tos por cento dele ainda não tra-
balha com um operador logístico?

Gomes – Eu diria que cerca de 
90% do food service no Brasil não é 
estruturado em termos de logística. 
Do total do consumo fora de casa, 
acho que as empresas que têm um 

PSL (prestador de ser-
viços logísticos) che-
gam a 10% do total, 
se somarmos tudo: pa-
darias, restaurantes de 
quilo, etc. Então acredi-
to muito no futuro do 
food service e na sua 
concentração em redes. 
É o que ocorre hoje na 
Europa e nos Estados 
Unidos, onde já obser-
vamos esta concentra-
ção em redes, principal-
mente na área de quick 
services. De modo que 

haverá cada vez mais demanda para 
operadores especializados como nós.

Tecnologística – E a concorrên-
cia, cresce na mesma proporção? 
Como o senhor vê a concentração 
de PSLs neste setor?

Gomes – Temos basicamente três 
grandes players no Brasil específicos 
para redes de restaurantes. E é bem 
mais pulverizado o atendimento a 
restaurantes que não são redes. Nes-
te caso, sim, existem muitos opera-
dores que atendem. Mas, especifica-
mente para nosso nicho, são apenas 
três. O mercado em geral é muito 
grande e fracionado.

Tecnologística – Quantos cen-
tros de distribuição a empresa pos-
sui e o que planeja em termos de 
expansão da rede?

Gomes – Trabalhamos com sete 
unidades e planejamos abrir no mí-
nimo mais três nos próximos anos. 
Isto tanto para atender ao volume 
de crescimento de nossos clientes 
atuais como para a aquisição de no-
vas contas.

Tecnologística – Quanto a Mar-
tin Brower faturou em 2013 e 
quanto pretende investir nesta ex-
pansão prevista?

Gomes – O faturamento bruto foi 
de R$ 2,5 bilhões no Brasil. Já o total 
investido em novas estruturas é uma 
informação que não divulgamos. 
Porque depende muito de como é 
feita a conta. Mas se considerarmos 
investimentos diretos e indiretos, 
de parceiros nossos, incluindo frota 
própria e de terceiros, TI e também 
os novos sites, podemos chegar a R$ 
100 milhões de investimento nos 
próximos três anos.

Silvia Marino

Martin Brower: (11) 3659-2800

Restrições das 
grandes cidades 

e regras dos 
estabelecimentos 

tornam as entregas 
urbanas mais difíceis 

a cada dia


