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O segmento de alimentação, um dos mais fortes dentro do sistema de franquias no Brasil com 
faturamento de R$ 7 bilhões em 2007 pode passar por uma mudança de endereço nos 
próximos dois anos. Por conta de custos de ocupação de shopping centers as redes devem 
priorizar a abertura de lojas de ruas, segundo estudo da ECD Consultoria Especializada em 
Food Service.  
 
Em 2006, segundo dados da pesquisa, 56,8% das lojas do segmento estavam localizadas em 
shopping centers e 33,4%, em ruas. No ano passado, os números já tinham passado para 
51,8% e 39%, respectivamente. Projeção feita pelo segmento mostra que a tendência é de 
inversão até que em 2010, 39% das lojas franqueadas estejam localizadas em shopping 
centers e 55,6% em ruas. "E aí poderemos observar o desenvolvimento de corredores 
gastronômicos", prevê o diretor da ECD, Enzo Donna.  
 
Segundo o executivo, o que se poderia chamar de praças de alimentação a céu aberto, já pode 
ser encontrado no Chile, e seria a saída das franquias localizadas no Brasil para fugir dos 
custos de ocupação de shopping center, o principal motivo da inversão nos números. "As 
praças de alimentação de shoppings se transformaram nas verdadeiras lojas âncoras dos 
empreendimentos", diz. "Mas os custos de shoppings são mais altos, o que pode inibir a ida 
das redes", completa o diretor-executivo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 
Ricardo Camargo.  
 
De acordo com o estudo, enquanto o gasto médio com ocupação em shopping é de 7,54% 
sobre o faturamento, em ruas o custo cai para 7,13%.  
 
Luvas, 13 aluguel cobrado por alguns empreendimentos, fundo de promoção acabam elevando 
os custos de ocupação em shopping centers, segundo empresários. "Por outro lado, na rua é 
preciso investir em segurança, que não é um custo proibitivo, mas existe", afirma o gerente de 
operações e expansão da rede Bon Grillê., George Alexandre.  
 
A franquia de grelhados, que possui 53 lojas, inaugurou na última sexta-feira sua primeira 
unidade de rua. "Estávamos buscando alternativas aos shoppings por falta de espaço", afirma 
o empresário. Localizada no Brooklin, na capital paulista, a loja do Bon Grillê é a terceira da 
rede fora de shopping centers. "Ponto de rua precisa estar perto de grande concentração de 
escritórios", diz. A empresa, que aposta também na abertura de lojas dentro de empresas, 
possui uma unidade instalada no Projac, centro de produção da Rede Globo, no Rio de Janeiro, 
e vai inaugurar em breve uma na TV Record.  
 
Apesar da tendência observada pelo estudo, Alexandre pondera a existência de filas de lojistas 
para entrar em shopping centers. "Quando a concorrência aumentar, vai ficar melhor para o 
franqueado", acredita o executivo. Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping 
Centers, o País conta hoje com 367 empreendimentos. E os espaços aumentam com a 
abertura prevista de 16 empreendimentos neste ano e de outros 16, em 2009.  
 
Atualmente, algumas franquias como Giraffas e Habib’s, por exemplo, já dão preferência pelas 
lojas de rua. Primeiro por conta dos tamanhos das lojas, em geral maiores que a média de 
uma unidade de shopping center, e, conseqüentemente, por conta de custos.  
 
No caso da Une & Due, que se classifica como uma padaria express, a preferência se dá pelas 
características do negócio. "Não é possível oferecer o serviço de delivery, por exemplo, em 
uma loja de shopping", afirma a gerente de franchising da rede, Márcia Cuder. Além disso, 
explica a executiva, o tipo de alimentação servida pela empresa não é a preferência de quem 
freqüenta praças de alimentação de shopping.  
 
Hoje, das 63 unidades da empresa, apenas 30% estão em shoppings e nesses casos a 
preferência é por locais longe das praças de alimentação. "Eles têm um bom desempenho, mas 
também são lojas que oferecem uma linha menor de produtos", diz.  



 
Por outro lado, há casos, que mostram a força de shopping centers no Brasil. A rede Burger 
King, no Brasil desde novembro de 2004, foi flexível em aceitar que no País prevaleçam as 
unidades em shoppings centers. Das 56 unidades da rede no Brasil, 50 estão em shoppings e 
seis são restaurantes de rua.  
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