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A Internacional Restaurantes do Brasil é proprietária e operadora de 16 restaurantes da Pizza 
Hut na Grande São Paulo e faz parte do grupo chamado BFSC, franqueador das marcas Bob's e 
KFC. O gerente geral da Pizza Hut São Paulo, Reynaldo Zani, conta sobre a estratégia de 
comunicação focada nos atributos da marca, na força aspiracional que possui para criar até 
linha de ursos de pelúcia e a meta de aumentar as vendas do delivery na web. 
 
Qual a estratégia de comunicação da Pizza Hut São Paulo? 
 
Temos três canais diferentes. Tem o casual dinner, que é o serviço de mesa com o cardápio 
completo da marca; o express, que é localizado em praças de alimentação com cardápio mais 
restrito; e o delivery, que é de entrega em domicílio e de retirada para viagem. Para cada um 
existe uma estratégia de comunicação e posicionamento um pouco diferente. Para a praça de 
alimentação, a gente trabalha conveniência, rapidez e valor percebido. Houve incremento de 
venda quando o canal passou a oferecer a pizza gigante. Quase 40% das vendas em praça de 
alimentação são com serviço na mesa. No restaurante, a gente trabalha exclusividade de 
produto, diferenciação e promoções, com foco tanto em momento quanto em característica de 
consumo. E no delivery, é preço e rapidez. A gente também trabalha muito ponto-de-venda. 
Gostamos de parcerias com empresas que agreguem valor ao negócio e de fazer marketing 
direto. Como marca, a Pizza Hut tem uma estratégia de comunicação voltada aos atributos que 
tem: uma marca jovem, atual, com o valor percebido alto, dinâmica, com uma bagagem de 
cultura americana... Na comunicação institucional, a gente procura dar consistência a isso. 
 
Vocês fizeram uma parceria com a 89FM, não foi? 
 
Essa parceria com a 89FM já tem dois anos e serviu para cruzar mídia tradicional com ações 
promocionais. A gente lançou um concurso de pizzas e a vencedora está até hoje no cardápio 
como uma das mais pedidas. 
 
Essas ações dão bom retorno? 
 



Sim. Como sempre trabalhamos para agregar valor aos produtos e à marca, a tendência de 
qualquer ação promocional é ter um bom retorno porque a gente não banaliza desconto. 
 
Qual é a agência de vocês? 
 
É a Dínamo, do Rio de Janeiro. A agência praticamente faz parte do nosso negócio. Eles 
dividem informações e tratam do direcionamento estratégico. 
 
A publicidade tradicional é feita aqui ou vem da matriz? 
 
Na Pizza Hut, para a parte institucional e de publicidade existe um conselho de marketing dos 
13 franqueados do Brasil. Nós fazemos parte desse conselho. Os investimentos voltados para a 
publicidade são decididos por esse fundo e divididos por praças. Coisa simples a gente acaba 
fazendo: jornal, revista, internet. 
 
Quando vocês fazem comunicação em mídias tradicionais, como TV, qual é a 
agência? 
 
É a 11I21, do Rio de Janeiro. 
 
Vocês fazem alguma ação em redes sociais? 
 
Nós estamos lançando no mês que vem um programa extenso disso com base no comércio 
online. Estrearemos uma nova plataforma de comercialização via internet e mobile e um 
programa envolvendo redes sociais. Hoje quase 5% das vendas do delivery são feitas na 
internet e queremos que seja 20% em um ano. 
 
Qual o público-alvo da Pizza Hut? 
 
O público predominante é jovem e adulto. Hoje 60% do público é feminino. 40% tem de 15 a 
25 anos e 40%, de 25 até 35 anos. As pesquisas mostram o consumo de Pizza Hut com 
diferencial. As pessoas falam: fui comer um lanche, fui ao quilinho aqui perto, mas dizem fui à 
Pizza Hut. A grife se sobrepõe. É uma experiência. 
 
O cardápio da Grande SP é diferente do resto do Brasil e do norte-americano? 
 
Hoje existe uma unificação no cardápio brasileiro em 80% dos itens. Nos últimos dois anos, foi 
feito um alinhamento. Em relação aos Estados Unidos, existe algum alinhamento entre os 
produtos principais, como as pizzas, mas cada mercado tem liberdade para trabalhar de 
acordo com as características do local. Não existe mais nenhum modelo engessado. 
 
A Pizza Hut é preocupada com o meio ambiente? Tem programas de 
sustentabilidade? 
 
Nós não temos programas específicos, mas a preocupação está entre os pilares de filosofia da 
empresa, que é fazer uma gestão responsável em todos os aspectos, tanto em relação à 
consciência de deveres e possibilidades de interferência social, como em relação a questões 
mais atuais como o meio ambiente. A gente se preocupa com embalagem, com reciclagem do 
lixo, com os fornecedores, com produtos químicos e insumos. Procuramos também ter baixo 
desperdício de alimento, mas sem sacrifício do produto. 
 
Há um programa de fidelidade da Pizza Hut? 
 
Há cinco anos, nós resolvemos desenvolver esse programa. Fizemos um estudo de 
comportamento do consumidor e chegamos ao formato de cartão. Apresentamos o projeto na 
feira de cartões de Paris, que acontece anualmente, e nosso projeto ganhou o prêmio da 
melhor iniciativa no mercado de fidelização do varejo. O cartão é vendido nos restaurantes e 
oferece um desconto de 40% na compra da pizza para os portadores durante 90 dias. A gente 
devolve o valor pago pelo cliente em crédito em pizza. Hoje a gente emite 2.500 cartões por 



mês. Temos já uma base de 40 mil clientes. O programa existe há dois anos. Hoje representa 
10% das vendas do restaurante. Os clientes do cartão têm a frequência 2,7 vezes maior que 
os outros consumidores. 
 
Qual o investimento em marketing? 
 
No ano, R$ 3 milhões. 
 
Além da comida, há outros produtos, como bichos de pelúcia. Como começou essa 
ideia? 
 
Começou há uns quatro anos. Nós percebemos que a marca tinha força aspiracional suficiente 
para estar em uma linha nova. Criamos alguns produtos, entre eles os amigos Pizza Hut, e 
esse canal acabou se tornando representativo. Hoje a gente vende cerca de 4.000 unidades de 
bichinho por mês. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 26 abr. 2010, p. 15.  
 
 
 


