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A alimentação saudável está na moda. Apostando nessa tendência, a marca americana Salad 
Creations pretende unir o conceito de fast food à demanda por saladas e busca franqueados 
para se espalhar pelo País. Criada em 2004, na Flórida, a empresa chegou ao Brasil por São 
Paulo. No Rio, a primeira unidade foi aberta no mês passado, no BarraShopping. Interessados 
em tornar-se franqueados devem estar dispostos a investir pelo menor R$ 250 mil, sem contar 
o ponto comercial.  
 
A busca por alimentos saudáveis veio para ficar. Segundo o consultor da Solutto Cláudio 
Seixas, essa tendência tem sido um sucesso porque o mundo está demandando isso. “Não 
acho que esse seja um modismo que vá regredir”, define. Porém, ele lembra que existem 
algumas regras básicas a serem seguidas por qualquer pessoa que queira investir nesse 
segmento. “O pequeno empreendedor deve se preocupar em analisar a marca e só deve 
investir naquilo que realmente gosta de fazer. Não investir somente por ser uma tendência, 
mas saber como ele realmente se relaciona com os produtos vendidos na loja”, destaca.  
 
A Salad Creations tem duas unidades em São Paulo, uma em Curitiba e uma em São José dos 
Campos, além de recém-inaugurada no Rio. Somente a de Higienópolis, em São Paulo, é 
própria. O cardápio inclui cerca de 40 ingredientes frescos e 15 tipos de molhos. “Oferecemos 
ao mercado brasileiro um novo conceito em alimentação, que funciona como um fast food. 
Porém, a diferença está em nosso cardápio”, explica a gerente de expansão da Salad 
Creations, Cecilia Gonçalves.  
 
País tropical 
 
Cecilia aposta no crescimento da demanda. “Moramos em um país de clima tropical, onde é 
comum a ingestão de saladas antes ou como acompanhamento das refeições. Em breve 
pretendemos alcançar todo o território nacional”, enfatiza a gerente de franquia da rede.  
 
Para se tornar um franqueado, o primeiro passo é fazer uma inscrição no site. O investimento 
tem que ser à vista. Por trabalhar com pratos frios, os recursos para equipamentos e 
instalações não são tão vultosos. Após a aprovação, o novo franqueado ficará 15 dias em 
treinamento na matriz. Todas as lojas são monitoradas on-line simultaneamente.  
 
Com a chegada da franquia no Rio, a empresa começou seu plano de expansão para consolidar 
a marca como referência no mercado nacional. Segundo Cecília, a escolha pela cidade foi 
planejada pela rede com o objetivo de apostar em pontos estratégicos e consolidar a marca 



como referência no setor de fast food saudável. “O Rio é a cidade brasileira mais conhecida no 
exterior e a segunda maior do Brasil”, explica.  
 
A franqueada do Rio, Graziele Villy Stival, já sente a facilidade em conquistar clientes. “Não 
tenho nenhum concorrente de fast food de salada e ainda não vi no mercado nada parecido. 
Em duas semanas, já fiz uma clientela, começando pelos jovens. Mas, aos poucos, estou 
atingindo todas as idades, até as crianças. Hoje em dia, todo mundo quer se alimentar bem”, 
conta.  
 
De acordo com Graziele, sua unidade, apesar do pouco tempo de mercado, trabalha dentro 
das expectativas. “O retorno está previsto para ser dentro de dez a 12 meses. Eu estava à 
procura de uma franquia há bastante tempo, mas sempre ficava na dúvida. O fato de ser um 
restaurante de salada e não ter que mexer com fogão foi fundamental na minha escolha”, 
analisa.  
 
A primeira franquia a ser aberta foi a do Shopping Ibirapuera, em São Paulo, há seis meses. 
Segundo uma das sócias, Natália Satt, a vontade veio pela surpresa ao ver um tipo de fast 
food diferente. “Conhecemos a franquia através da internet. Abrimos a loja meio no escuro, 
pois a primeira loja no Brasil, a de Higienópolis, ainda estava fechada. Na nossa preferência 
contou muito o fato de eu e a minha sócia sermos formadas em engenharia de alimentos”, 
conta.  
 
Com o Verão se aproximando, as pessoas começam a querer se cuidar mais e comer alimentos 
mais saudáveis. “Cada mês que passa, sinto um aumento de movimento na loja. A maioria é 
de mulheres, 65% entre 25 e 35 anos. A maior propaganda está sendo feita no boca-a-boca e 
o que está me surpreendendo é que está vindo bastante gente perguntando como abrir uma 
franquia”, observa Natália. 
 
 

 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 out. 2008, Seudinheiro, p. B-18. 


