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Cardápios assinados por chefs de renome sempre foram grandes atrativos de restaurantes, 
mas quem nunca pensou em ter uma receita de sua autoria em destaque? Essa é uma 
oportunidade que alguns estabelecimentos vêm oferecendo aos clientes que se identificam 
com a arte da boa mesa, possibilitando que os próprios façam parte desse universo.  
 
A idéia pode ser uma ferramenta de marketing importante, conforme explicam alguns 
especialistas.  
 
A novidade já faz parte da rotina de algumas casas que desenvolvem concursos de receitas 
com determinado tema, como é o caso da Pizza Hut, que, em parceria com a rádio 89 FM, 
realizou - durante os meses de maio a agosto desse ano -, o “Concurso Pizza Hut 89”. 
Segundo Reynaldo Zani, diretor de comunicação da rede, o projeto surgiu a partir da análise 
de algumas sugestões enviadas pelos próprios clientes, as quais propunham novas 
composições.  
 
A gerência da pizzaria 1900 também teve o mesmo raciocínio, porém, aproveitaram uma data 
específica – o Dia da Pizza - para o anúncio da promoção “Assine o Cardápio da 1900”, cujo 
vencedor, além de obter o seu nome no menu do empreendimento, também ganhou uma 
viagem para Buenos Aires. “A princípio, acreditávamos que a adesão seria em função da 
viagem, mas percebemos que isso era um valor agregado.  
 
As pessoas queriam mesmo ter o nome na carta da casa, algo que de outra forma não seria 
possível”, aponta Erik Momo, sócio da rede.  
 
Foram enviadas cerca de 240 receitas de pizzas. A redonda vencedora foi a de muçarela de 
búfula, tomate picado, azeitonas e lascas de berinjela, criada por Maria José Agostinho. E, 
apesar do episódio destacar o nome do estabelecimento, Momo conta que essa interatividade 
contribui para perceberem o gosto dos fregueses a partir do perfil dos pratos inscritos: 
algumas receitas sugeridas ficarão em destaque em outro evento que a rede promove, o 
“Terça Solidária” – em uma terça-feira de cada mês, R$ 3 de todas as pizzas são revertidos 
para as instituições de caridade Open Door, Associação Cruz Verde, Icrim e ABRATE-TE. “É 
uma forma de também motivarmos os que não tiveram suas receitas escolhidas”, acrescenta. 
 
 
 
 

 
A pizza de beringela da 1900 leva o nome de Maria José Agostinho 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

A redonda da Pizza Hut compõem alho, manjericão, mussarela, pepperoni 
 
 
Para Camila Lande, professora e coordenadora do curso de gastronomia da Faculdade de 
Tecnologia em Hotelaria, Gastronomia e Turismo de São Paulo (Hotec), esse tipo de ação é 
uma estratégia que poderia ser aproveitada por mais estabelecimentos: “Além de atrair novos 
clientes e fidelizar os já existentes, é uma forma de trabalhar com a criatividade de pessoas 
que não estão no ramo, permitindo que o restaurante perceba qual é a carência do mercado”, 
explica.  
 
A proposta não precisa necessariamente seguir um padrão, estipulando o que deve ser criado. 
Por não terem apenas um carro-chefe, como em pizzarias, os donos de restaurantes podem 
deixar a sugestão de criação livre, como o La Pasta Gialla, do chef Sérgio Arno que, através da 
promoção “Você é o chefe”, na qual durante todo o mês de agosto, os clientes podem indicar 
qualquer tipo de receita. O nome do autor também ficará durante um mês no menu e será 
publicada na revista Gula.  
 
“Essa é uma forma de mostrarmos como o público é importante para nós”, acrescenta Roberto 
Maccione, diretor da agência responsável pela campanha, a Imais9prumo.  
 
Sucesso  
 
Apesar dos entrevistados ainda não terem um balanço de quanto respresenta as vendas dos 
pratos criados, os restauranteurs comemoram: “Percebo que, por curiosidade, alguns 
freqüentadores pedem para experimentar o prato do concurso”, comenta Momo. Já Zani, da 
pizza Hut, afirma que a proposta foi tão bem aceita – foram inscritos cerca de 3.000 pessoas - 
que a gerência está estudando promover outra ação como essa.  
 
No entanto, Carlos Ferraz, consultor da Foodies Consultoria, ressalta que apesar de boa forma 
de fidelização, a divulagação da marca é eficiente apenas para grandes instiuições, pois é um 
processo moroso e que requer gastos. Caso contrário nada representam. Além disso, é 
fundamental divulgar efetivamente o que a casa está fazendo e quais são os prêmios, a fim de 
estimular a participação das pessoas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Serviço:  
 
Pizza Hut – Tel.: 4003-8363  
www.pizzahutsp.com.br  
1900 Pizzeria  
www.1900.com.br  
La Pasta Gialla  
www.sergioarno.com.br  
Hotec – Tel.: (11) 3224-8788  
www.hotec.com.br  
Foodies Consultoria – Tel.: (11) 3063-4811  
foodies.com.br 
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