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Em busca da consolidação no mercado de alimentação rápida, o ex-grupo Spoleto, agora batizado 
de Umbria, comprou 80% da rede carioca Koni Store, especializada em temakis, cones japoneses 
enrolados em algas. A aquisição e o investimento na expansão da rede envolvem o desembolso de 
R$ 15 milhões nos próximos dois anos.   
 
Em nove anos, o grupo dono das marcas Spoleto, de comida italiana, e Domino's Pizza conquistou 
uma rede de 207 lojas no Brasil e 12 no exterior. Com a compra das 16 lojas do Koni Store e a 
previsão de abertura de 68 unidades das três marcas ao longo deste ano, o grupo carioca deve 
chegar ao fim de 2008 com 291 unidades de venda no Brasil. O número já supera a metade da 
rede nacional do McDonald's, que tem 553 pontos-de-venda.   
 
O rápido crescimento da Umbria, ao ritmo de 25% a 30% nos últimos dois anos, deve se repetir 
em 2008 e continuará apoiado no sistema de franquias. Hoje, das 195 lojas da Spoleto 
espalhadas pelo país, 170 são franquias. O plano para o recém-comprado Koni Store é expandir a 
partir dos atuais franqueados que possuem mais de uma loja da Spoleto. "Eles demandam mais 
lojas e enxergamos neles excelentes parceiros para a expansão do Koni Store. Vamos usar a 
capilaridade que já temos com nossos franqueados", disse a sócia e diretora de franquias da 
holding, Tania Nahuys.   
 
O grupo também abrirá lojas próprias da Koni nos Estados de São Paulo e do Rio. O principal alvo 
da Koni é o mercado paulista, onde pretende inaugurar lojas já no primeiro semestre. Embora no 
momento pequena, a rede vai consumir cerca de 30% do investimento previsto pelo grupo 
Umbria nos próximos três anos, de R$ 50 milhões. "A idéia é acelerar o crescimento do Koni no 
Brasil", diz Mario Chady, sócio do grupo. A Umbria, diz Chady, poderá dar suporte de gestão, 
suprimento, operações em lojas próprias e de franquias, finanças e tecnologia.   
 
O Koni Store, um fenômeno de vendas com menos de um ano e meio de existência, tem 13 lojas 
no Rio, uma em Salvador, uma em Brasília e vai inaugurar outra em Vitória. O planejamento dos 
novos donos é abrir somente neste ano de dez a 15 lojas em São Paulo, cinco no rio e dez no 
resto do país.   
 
O antigo dono do Koni, Michel Jager, vai permanecer com 20% do capital e continuar na gestão 
das operações, mas sem participação na holding Umbria. "Tínhamos que correr para crescer, mas 
não havia capital suficiente para o que prevíamos. Eles foram uma oportunidade excelente de 
crescer de forma sustentável", disse.   
 
Jager conta que já havia sido sondado por bancos e fundos de investimento para vender 
participação na rede. Ele ressaltou que um dos fatores determinantes para o acerto da venda foi a 
fidelidade proposta pelos novos donos à marca e ao conceito das lojas. Na venda para a Umbria, 
os outros quatros sócios do Koni saíram do negócio.   
 
A fome da Umbria por novas aquisições permanece. "Queremos ser um grande grupo consolidado 
no varejo de alimentação", diz Chedy. Os planos da Umbria incluem ainda a abertura de capital 
em bolsa de valores, que só ocorreria em um prazo mínimo de três anos. "Estamos nos 
preparando para isso, precisamos ter um faturamento maior", afirmou Chedy.   
 
A expansão da Umbria foi reforçada no ano passado pela entrada da Estáter no grupo, com uma 
participação de 5,5%. A Estáter tem forte atuação no assessoramento de fusões e aquisições no 
país. "Eles (da Umbria) têm ótima capacidade de gestão e boas idéias. Identificam bem o 
potencial de mercado e tocam bem a linha de comida casual, saudável e elaborada", disse Pércio 
de Souza, da Estáter.   
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