




Além das 22 opções de sabores de
pizza, entre salgados e doces, que
vão desde a tradicional Mussarela até
uma excêntrica pizza de Strogonoff, a
Cônicos oferece, ainda, uma linha de
grelhados; risotos e milkshakes. A ino-
vação, segundo Moreno, faz parte da
marca, que em breve pretende colocar
novos produtos no mercado. Torna-se
assim, uma excelente opção de inves-

timento para quem está buscando se-
gurança na abertura de novos negó-
cios. "Oferecemos muitos diferenciais
para que um empreendedor efetiva-
mente não aposte, mas ganhe ao ini-
ciar uma franquia da Cônicos. Como
opções para alavancar ainda mais os
resultados, oferecemos aos franque-
ados uma estruturação completa dos
serviços de delivery e atendimento a

eventos. Tudo isso aliado ao cresci-
mento do mercado garantirá o suces-
so do investimento", defende.

Frutos do mar
Foi através da inovação, aliada a

crescente busca do consumidor por
alimentos saudáveis, que a rede de
franquias Vivenda do Camarão con-
quistou a chancela de Excelência em
Franchising da ABF, pelo quinto ano
consecutivo, além do Prêmio Alshop/
Visa, como a melhor rede de alimen-
tação na avaliação dos consumidores,
em 2006. "A Vivenda do Camarão sur-
giu em 1984 com o objetivo de tornar
o camarão e os demais frutos do mar
acessíveis para um maior número de
pessoas, sem perder sua sofisticação
e qualidade", conta o sócio diretor da
empresa, Rodrigo Plessmann Perri.

De um restaurante no bairro de
Moema, em São Paulo, a empresa pos-
sui hoje aproximadamente 72 lojas es-
palhadas pelas principais cidades do
País. "O processo de expansão por
franquias teve início em 1997, quan-
do percebemos uma oportunidade
de crescer mais rápido em locais on-
de não tínhamos condições de admi-



nistrar a expansão com unidades pró-
prias", explica o empresário.

Para Perri, as perspectivas do merca-
do fast-food são cada vez melhores de-
vido, também, ao aquecimento da eco-
nomia e ao aumento do poder aquisi-
tivo do brasileiro. "Com a abertura de
novos shoppings centers, diversos
pontos-de-venda de nossa marca sur-
girão, abrindo novas oportunidades de
franquias e restaurantes", afirma.

Além de uma marca consolidada no
mercado, a Vivenda do Camarão ofe-
rece produtos de qualidade, entre gre-
lhados, massas e frutos do mar, total-
mente padronizados e fáceis de ope-
rar. O franqueado recebe total apoio
da empresa, com treinamento; ações
de marketing; orientação jurídica;
apoio para financiamento; escolha
de equipamentos; projetos arquitetô-
nicos; seleção de ponto, entre outros
serviços. "Um empreendedor interes-
sado nesse setor deve ter em mente
que se trata de um mercado competi-
tivo e que exige grande dedicação de
tempo e esforço. Em contrapartida, é
possível obter bons resultados finan-
ceiros e grande satisfação profissio-
nal", considera Perri.

Sabores
Os empresários Ademir e Adenilson

Soares já eram grandes apreciado-
res da culinária italiana, mas viaja-
ram muito para adquirir experiência
e conhecimento antes de desenvol-
verem uma rede fast-food que alias-
se sabor e praticidade em seus pratos.
Em 2001, eles criaram a Risotto Mix

Gastronomia, que hoje está presente
nos principais shoppings brasileiros.
"O sonho de oferecer uma gastrono-
mia de alto nível, com rapidez e pre-
ços justos, inspirada no que há de me-
lhor da culinária italiana, se concreti-
zou", afirma a gerente de marketing da
empresa, Aline Migotto.

Com ênfase nos risotos, massas, car-
nes nobres e frutos do mar, a Risotto
Mix abriu sua primeira franquia um
ano depois de sua fundação. Logo se
espalhou por todos os estados brasi-
leiros. "Temos uma linha de produ-
tos totalmente diferenciada, que são
facilmente aceitos em praças de ali-
mentação", explica. Para ela, esse é o
diferencial que garante excelente ren-
tabilidade ao franqueado, que rece-
be um suporte completo da marca na
avaliação operacional de seu investi-
mento. "Negociamos o ponto e damos
total apoio na seleção e treinamento
da equipe, além de indicarmos forne-
cedores", explica Aline.

Na" área estratégica, a Risotto Mix
define campanhas promocionais e
de marketing direcionadas às carac-
terísticas regionais de cada unidade.
"Nossas perspectivas são de que o nú-
mero de franquias da rede aumente
a cada ano e que fiquem consolida-
das nesse segmento apenas as fortes e
grandes marcas, que realmente fazem
a cabeça do consumidor na conquista
de paladares. Acreditamos que pontos
fora dos shoppings centers serão o fo-
co das grandes redes de fast-food de
grelhados daqui por diante", comple-
ta Aline.
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