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Spoleto e Umbria são localidades italianas, mas, no Brasil, os nomes remetem a pizza, 
macarrão e peixe cru com alga. Sob o comando de Mario Chady, a rede de massas Spoleto 
amadureceu sua estrutura de gestão ao longo dos nove anos de existência e adquiriu outras 
marcas, formando a recém-criada holding Umbria. Com a Domino’s Pizza desde 2004, o grupo 
comprou 80% da Koni Store — rede carioca especializada em temaki, o cone de alga japonês 
— em janeiro deste ano e estima investir R$ 50 milhões em três anos na expansão das 
operações. Esse crescimento favorece os franqueados em função da economia de escala e do 
aumento do poder de barganha junto a fornecedores.  
 
Somando as três empresas, a holding tem 217 unidades no País e 12 no exterior. Possui ainda 
fábrica e distribuidora próprias com produção e abastecimento de massas e molhos. “A grande 
vantagem para os franqueados é a força que tem um grupo ao negociar com os fornecedores, 
com ganhos de logística, distribuição e compra”, analisa Ana Vecchi, da Vecchi & Ancona, 
consultoria especializada em franchising.  
 
plataforma.  
Chady, presidente da Umbria, explica que a plataforma de gestão será disponibilizada para 
todos os franqueados das marcas. A massa da pizza Domino’s já vem sendo produzida na 
fábrica que antes era exclusiva do Spoleto. “A gestão trabalhará com a sinergia das marcas, 
sem abrir mão dos conceitos de cada uma delas, para que esse diálogo não seja percebido 
pelos clientes no ponto-de-venda”, diz Chady.  
 
No entanto, a consultora lembra que toda mudança gera receio e preocupação. Tanto 
franqueados do Spoleto quanto da Koni Store podem ter receio de que o acesso aos gestores 
se torne mais difícil e burocrático. Ana destaca que o crescimento rápido e sustentável da rede 
fast food de massas é resultado em grande parte da estrutura de atendimento e da linha de 
gestão adotada. “Trata-se de uma gestão estratégica e não puramente operacional”, 
acrescenta.  
 
Raquel Szipiro foi uma das primeiras franqueadas da rede e não se aflige com o perigo de 
distanciamento. Ela abriu uma unidade em janeiro de 2000, no Rio de Janeiro, com a sócia 
Eniana Nigri, e garante que não há qualquer dificuldade de comunicação com Chady e o 
restante da equipe, que inclui outros sócios e executivos profissionais. “O grupo tem a 
preocupação de colocar sempre profissionais competentes em cada posto”, conta Raquel.  
 
A franqueada vê com bons olhos o crescimento da empresa até a formação da holding e 
aponta o maior profissionalismo da gestão ao longo do tempo. Para ela, hoje, as soluções de 
problemas chegam mais rápido às unidades. O marido de Raquel comprou outra unidade 
carioca da rede, mas os dois não têm o intuito de abrir novos restaurantes.  
 
Em função do relacionamento com os franqueados antigos e conhecimento dos atributos e 
carências de cada um deles, Chady dará prioridade a eles na abertura das próximas unidades 
Koni e Domino’s. A marca americana de pizza passou a ser gerida pelos donos do Spoleto após 
acordo com a mexicana Alsea, que administrava a Domino’s no Brasil e levou a marca 
brasileira para o México. Neste ano, o grupo brasileiro comprou definitivamente a operação da 
Domino’s no Brasil, mas ainda não está com a formatação de franquia fechada.  
 
A projeção é que, em 2008, 35 restaurantes Spoleto sejam abertos no Brasil e 12 no exterior. 
Para a Domino’s, a previsão é de inaugurar oito unidades próprias no País, enquanto a rede 
Koni deve chegar a São Paulo, onde serão inauguradas 10 lojas, e abrir mais cinco no Rio. 
Atualmente, a marca está presente no Rio, em Salvador e Brasília. O presidente da holding 
explica que alguns franqueados foram contatados para entrar no mercado de São Paulo .  
 
Embora haja pontos em comum, há diferenças operacionais entre as marcas. A Koni Store tem 
grande apelo em pontos de rua e durante a madrugada, o que exige uma escala a mais de 



funcionários e disposição para se trabalhar longas horas por dia. Já a Domino’s tem foco maior 
nas entregas a domicílio.  
 
Há diferença também no público-alvo dos restaurantes. O Spoleto tem um mix de produto e 
conceito internacionais, o que garante uma inserção maior no mercado, de acordo com a 
consultora Ana. Já a Koni Store acaba atingindo consumidores com maior poder aquisitivo. Ana 
se questiona quanto à viabilidade da expansão da temakeria em São Paulo.  
 
Desafio.  
Segundo Chady, há franqueados Spoleto dispostos a assumir o desafio na expansão da marca 
no mercado paulista. Negociações já estariam em andamento. No Rio, Adriana Caldas possui 
quatro unidades da holding, duas italianas e duas japonesas. Quando abriu sua primeira Koni 
Store, a marca ainda não havia sido adquirida pelo grupo. Adriana e os sócios já tinham as 
duas lojas do Spoleto, mas não encontraram local interessante para abrir mais uma.  
 
De fato, com 198 restaurantes, entre abertos e assinados, o Spoleto conta com poucos locais 
disponíveis para expansão no eixo Rio-São Paulo. Ao agregar a marca Koni, a holding Umbria 
abriu novas oportunidades para franqueados como Adriana, que já pensa em montar mais uma 
temakeria. Franqueada desde 2001, ela destaca o aperfeiçoamento e a profissionalização da 
gestão da operação da rede com o tempo.  
 
“Quando entramos para a empresa, existia uma série de fornecedores cadastrados e os 
pedidos tinham que ser feitos separadamente. O mesmo acontecia com as entregas, que 
chegavam em horários, dias e com notas fiscais distintas. Hoje, um portal centraliza os 
pedidos e um parceiro logístico faz as entregas três vezes por semana”, conta.  
 



 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 maio 2008. Seu Dinheiro, p. B-20. 


