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A vitrine com chocolates, confeitos, bolos e sorvetes continua sedutora, mas as tentações à base 
de açúcar já não satisfazem a fome das docerias. Interessadas em fazer o cliente consumir bem 
mais do que sobremesas, as redes Amor aos Pedaços e Kopenhagen começam a testar o modelo 
de refeições rápidas nas lojas. Em maio, a grife de chocolates finos Kopenhagen inaugura no Rio 
de Janeiro a sua segunda loja dentro do conceito "Gourmet Station", com um cardápio repleto de 
quiches, wraps, croques e croissants. Já a Amor aos Pedaços, famosa pelos bolos de recheio 
suculento, começou a servir esta semana quiches com saladas em 10 lojas de São Paulo.   
 
"Todas as nossas 45 lojas estão sendo reformadas para ampliar o espaço físico, a fim de permitir 
a instalação de mesas e cadeiras", afirma Ana Maura Werner, gerente de marketing do Amor aos 
Pedaços. Cerca de R$ 2,2 milhões estão sendo investidos nessa reforma, que envolve tanto as 
franquias quanto as seis lojas próprias. Os nove pontos-de-venda que serão inaugurados este ano 
já nascem dentro desse conceito, que significa uma evolução no modelo de negócios da 
companhia, segundo Ana Maura.   
 
"O layout das nossas lojas estava ultrapassado, baseava-se no modelo de fast-food, em que as 
pessoas mal têm tempo de se sentar", diz a executiva. "Agora queremos que elas fiquem na loja 
não só para consumir a sobremesa, como para fazer a sua refeição completa, incluindo um prato 
rápido e um café", afirma Ana Maura. A nova proposta inclui realocar as lojas de shopping para 
fora das praças de alimentação. "Queremos que o cliente se sinta confortável, para consumir um 
pouco mais". Os quiches são produzidos na fábrica da Amor aos Pedaços e chegam congelados às 
lojas, enquanto a salada vem pronta do fornecedor, em porções individuais de 80 gramas.   
 
Hoje, o tíquete-médio da Amor aos Pedaços nos shoppings está em R$ 10,12. Nos pontos 
instalados nas ruas, o valor aumenta para R$ 27,50, por conta da maior encomenda de bolos. Ana 
Maura ainda não faz previsões, mas acredita que a oferta de refeições rápidas nas lojas ajudará a 
manter o cliente por mais tempo e, conseqüentemente, a aumentar o tíquete-médio. "No último 
ano, já percebemos isso ao padronizar a oferta de café, que passou a ter um blend exclusivo para 
toda a rede desenvolvido pela Sociedade Agrícola Grão de Ouro ", diz ela.   
 
O sucesso do café nos últimos anos também despertou a atenção da Kopenhagen para o 
crescente consumo de refeições fora do lar. "Os clientes nos pediam para aumentar o mix de 
produtos com a nossa marca", afirma Renata Moraes Vichi, vice-presidente da Kopenhagen, cujo 
blend do café é fornecido pela Sara Lee. Hoje, a bebida já representa 10% do faturamento da 
rede, formada por 250 pontos-de-venda, que faturaram juntos R$ 146 milhões no ano passado. 
Este mês, a versão torrada e moída e em grãos também chega às lojas.   
 
Há cinco anos, a empresa definiu que todas as lojas deveriam ter um espaço para a cafeteria, a 
fim de não perder clientes para a concorrência. Agora, a vontade de diversificar vai além. Em 
outubro, a Kopenhagen lançou o plano piloto da "Gourmet Station" no shopping Dom Pedro, em 
Campinas (SP), e fez a loja própria da empresa aumentar o seu faturamento em 30%. Animada 
com o resultado, decidiu testar o conceito nas ruas, com a abertura da nova loja no Rio.   
 
"Nossa meta é chegar a 60 lojas equipadas com a Gourmet Station dentro de dois anos", afirma 
Renata, que investiu cerca de R$ 1 milhão em todo o projeto - incluindo a preparação do 
cardápio, a reformulação da loja de Campinas e a inauguração do ponto-de-venda carioca. O 
conceito Gourmet Station deve encarecer o custo da franquia em cerca de R$ 80 mil (hoje, o 
investimento está entre R$ 250 mil e R$ 300 mil). Os produtos da nova linha chegam à loja semi-
prontos, de quatro fornecedores de São Paulo. Os pratos, avisa Renata, também passam longe do 
fast-food: serão servidos em porcelana, com apresentação impecável.   
 



Na opinião de João Baptista da Silva Júnior, coordenador do grupo setorial de alimentação da 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), as redes estão no caminho certo, ao procurar a 
diversificação para não perder o cliente para a loja ao lado. "Se a loja que serve o almoço ou o 
café já tem o doce à vista do cliente, é possível que ele deixe de consumir a sobremesa em outro 
lugar", diz Silva Júnior. O grande desafio das docerias, afirma o executivo da ABF, é não perder a 
sua identidade, mesmo com o aumento do mix.   
 
É por isso que a Ofner, por exemplo, não pensa em entrar em refeições rápidas, diz Laury Roman, 
diretor comercial da rede. "O nosso negócio são os doces", afirma. Ainda assim, o café vem 
ganhando um espaço cada vez maior e hoje representa 15% do faturamento.   
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