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menticio é posicionado como um dos 
principais. Ele representa 17% do total 
dos segmentos de franchising. 

O mercado de alimentação no Brasil 
registra um aumento na demanda ano 
a ano. Todos os dias são mais de 57 mi
lhões de brasileiros comendo fora de ca
sa, segundo a Consultoria ECD. O levan
tamento mostra ainda que as classes A e 
B têm um gasto equivalente ao das prin
cipais cidades da Europa, nas quais esse 
hábito é comum já há muito tempo. 

Para o sócio-diretor do Griletto, 
Ricardo José Alves, o segmento de ali
mentação é um dos que mais cresce hoje 
no mercado, ainda mais quando se fala 
em franquias. "Se analisarmos as praças 
de alimentação dos shoppings brasilei
ros, verificamos facilmente que mais de 
75% das operações pertencem a alguma 
rede de franquias, isso só ajuda a mostrar 
a solidez do segmento", comenta. 

O próprio Griletto acompanha esse 
crescimento do setor e, hoje, a rede está 
com mais de 70 lojas, algo que vem do 
reconhecimento do trabalho realizado 
em que a questão de servir pratos sau
dáveis, de qualidade, com sabor de co
mida caseira e sempre a preços justos é 
prioridade. "Além disso, os nossos fran
queados levam a nossa filosofia e o jei
to de ser para as suas cidades de forma 
exemplar, com o mesmo cuidado que 
temos em nossas lojas próprias, o que 
consideramos um fator determinan
te para o sucesso de nossas unidades", 
destaca o diretor da rede. 

Para ter uma ideia, este ano, a ex
pansão foi focada nos estados da região 
Nordeste, em Minas Gerais, no Paraná e 
Piauí. Até o primeiro semestre de 2012, 
o Griletto pretende inaugurar mais 40 
unidades. Hoje, no total, são mais de 70 
lojas nos principais shoppings brasilei
ros. A previsão éque , em2011 ,a empre
sa fature R$75 milhões e venda mais de 
cinco milhões de pratos. 

Já para o sócio-fundador da rede Mr 
Mix, Clederson Cabral, o mercado de 
franquias em geral está cada vez mais 
competitivo, o acesso às informações, 
alinhado com a iniciativa de "ousar fa
zer", deixa cada vez mais os produtos e 
serviços parecidos. "As franquias de ali
mentação em geral são as que mais so
frem para se diferenciar. Antigamente, 

produto e atendimento poderiam ser 
classificados como diferencial compe
titivo, hoje em dia, esses atributos são 
básicos para uma franquia conseguir se 
manter no mercado", ressalta o diretor. 

Cabral comenta ainda que para dei
xar esse cenário mais complicado, há a 
questão da gestão de pessoas, já que a 
maioria das empresas que trabalham 
no seguimento de alimentação pos
suem em seu quadro de colaborado
res profissionais imaturos, ou seja, são 
normalmente jovens em busca do pri
meiro emprego sem nenhuma ou pou
ca experiência profissional ou de vida e 
baixa escolaridade. 

"O atendimento nessas empresas é de 
segunda a segunda e os salários normal
mente são o piso da categoria. Sabemos 
que as pessoas são os agentes de suces
so de todo ou qualquer negócio, elas po
dem levar um negócio ao sucesso ou fa
lência. O grande desafio do varejista nes
se segmento é saber administrar uma 
boa gestão de pessoas, é fazer mais com 
menos recursos", diz Cabral. 

A própria Mr. Mix possui um proces
so de treinamento que proporciona ao 
franqueado fazer a gestão do seu negó
cio usando métricas, em que é possível 

identificar por meio de fatos e dados 
qual é a verdadeira realidade da sua uni
dade. Proporciona, ainda, repor com ra
pidez o colaborador e capacitá-lo em um 
curto prazo de tempo para que consiga 
dar o máximo de resultado. Esse proces
so beneficia a marca para trabalhar com 
um produto de excelente qualidade com 
um preço justo, acredito que esse seja o 
nosso principal diferencial no mercado 
diante dos demais concorrentes. 

"Com esse crescimento do mercado, 
a rede acompanha com um sólido pro
jeto de expansão, e estabeleceu uma 
importante estratégia: a homologação 
de um fornecedor exclusivo para as lo
jas da rede, mantendo assim, o padrão 
de qualidade e a uniformidade dos pro
dutos oferecidos ao público consumi
dor cada vez mais exigente. Atualmente, 
possui 41 lojas, em funcionamento e 
implantação, distribuídas entre os es
tados de São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Goiás. Em 2011, a empresa 
pretende chegar a 70 unidades em todo 
o Brasil", destaca Cabral. 

A responsável pelos projetos de ex
pansão da Amor aos Pedaços, Ana Lúcia 
Gazzaneo, explica que a rede está pas
sando por um processo de nacionaliza-
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ção para estar presente no máximo pos
sível de cidades que tenham mais 400 
mil habitantes. "Em no máximo cinco 
anos, temos a previsão de abertura de 
160 lojas. Para 2011, estão engatilhadas 
20 novas unidades". De acordo com ela, 
hoje o maior desafio é a cidade do Rio 
de Janeiro, que apesar de ter interessa
dos em abrir franquias da marca, tem 
carência de pontos adequados. O setor 
de franquias acompanha o aquecimen
to geral dos mercados impulsionados 
pelo crescimento da classe B e aumento 
do poder de compra da classe C. 

UMA HISTÓRIA DE AMOR 
O sucesso da Amor aos Pedaços co

meçou no dia 2 de junho de 1982, com 
a abertura da primeira loja na rua 
da Consolação (São Paulo, SP). Ivani 
Calarezi, fundadora da rede, pianista e 
professora de música, e uma apaixona
da por culinária, apostava em uma ideia 
ainda inédita no País: vender bolos arte
sanais por quilo, permitindo ao cliente 
escolher o tamanho desejado da fatia. 

"Nossa loja estava sempre muito bem 
decorada e os produtos expostos harmo
nicamente nas vitrines chamavam a aten
ção da clientela. Na inauguração da pri
meira unidade, havia fila na porta. Eram 
amigos que queriam conferir a novidade 
de perto e mencionavam o gostoso aroma 
que a loja deixava na região", lembra Ivani. 

As iguarias de Ivani caíram no gosto 
do público e, rapidamente, outras fo
ram abertas. "Chegamos a ter cerca de 
13 unidades próprias. Constatamos que 
era preciso adotar um novo método pa
ra expandir a Amor aos Pedaços", desta
ca Silvana Abramovay Marmonti, sócia 
da rede. Nesse momento, as sócias per
ceberam que o sistema ideal era o de 
franquias, ainda inexistente no Brasil. 
Elas aplicaram o novo conceito em uma 
loja-piloto em Campinas. Deu certo e a 
rede de doçarias passou a ser também a 
primeira franquia do País, além de pio
neira na comercialização de bolos por 
quilo e por fatia. Entre os sabores cria-
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dos por Ivani na inauguração, o Bolo 
Brigadeiro é sucesso até os dias de hoje. 
O Bolo Mousse de chocolate também é 
uma criação da Amor aos Pedaços e tor
nou-se um ícone da rede, assim como o 
doce de colher. 

HORA DA SOBREMESA 
A IceMellow Franchising, dona da re

de de sorvetes e sobremesas especiais 
IceMellow, está lançando nova marca 
no mercado: a yoyogurt, de frozen yo-
gurt. A primeira loja, que será inaugu
rada este mês, no Via Brasil, shopping 
recém-inaugurado em Irajá, no Rio de 
Janeiro, vem com um conceito diferen
te: será a primeira unidade da rede a 
reunir no mesmo espaço físico as suas 
duas marcas - IceMellow e yoyogurt. 

De acordo com o diretor da rede, 
Ivan Almeida, esse modelo de negócios 
é uma tendência de mercado lá fora e, 
agora, vem ganhando espaço aqui no 
Brasil. "Teremos em uma só loja as du
as marcas, porém com painéis lumino
sos, arquiteturas e identidades visuais 
distintas, de ambas as operações. Dessa 
forma, otimizamos os custos e oferece
mos duas opções de produtos, confor
me o gosto e preferência de cada consu
midor", aposta Ivan. 

O diretor explica que, de um lado do 
espaço, estará a IceMellow, com um sis
tema self-service de sorvetes e uma va
riedade de toppings para incrementá-
lo, e do outro, a yoyogurt, com o frozen 
yogurt desenvolvido exclusivamente 
para a marca. A loja contará com quatro 
opções de frozen yogurt: natural, tange
rina, limão siciliano e frutas vermelhas, 
todos eles com 0% açúcar, e mais de 50 
confeitos que podem ser adicionados 
pelos clientes. 

Além do Rio de Janeiro, a IceMellow 
Franchising também pretende inaugu
rar, ainda este ano, uma loja da yoyogurt 
em São Luis, no Maranhão. O objetivo 
da rede é abrir até dez lojas da nova mar
ca, entre unidades exclusivas e compar
tilhadas, espalhadas pelo Brasil ainda 
em 2011. A expectativa é que a yoyogurt 
alcance um faturamento de aproxima
damente R$4 milhões em 2011 e passe a 
representar cerca de 20% do faturamen
to geral da IceMellow Franchising neste 
primeiro ano. 

MR.MIX 
É a maior e a primeira rede brasileira 

especializada em milk-shakes. Fundada 
em 2006 e operando por meio do sistema 
de franchising desde 2008, possui hoje 40 
lojas distribuídas entre os estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A 
meta para 2011 é alcançar 100 unidades, 
sendo 40 em funcionamento e outras 60 
em processo de implantação. 

Este ano, a rede conquistou o Selo 
de Excelência em Franchising, conce
dido tradicionalmente pela Associação 
Brasileira de Franchising (ABF) às redes 
que mais se destacaram no setor ao lon
go de cada ano. O selo é resultado de um 
trabalho intenso com seus franqueados. 

A proposta da empresa é ser referên
cia em produtos de qualidade, saudá
veis e diferenciados, ofertados a preços 
acessíveis e aliados a um ambiente per
sonalizado e divertido. A Mr. Mix con
ta com mais 45 sabores de milk-shakes 
e outros produtos. Para quem gosta de 
personalização, é possível misturar até 
dois sabores e criar um milk-shake úni
co. Para o inverno, a rede criou o milk-
shake quente, servido a 60° C. 

NUTTY BAVARIAN 
Especializada na venda de casta

nhas glaceadas doces (macadâmias, 
nozes, castanhas de caju, amendoins 
e amêndoas) e salgadas (amendoins, 
castanhas de caju, amêndoas e maca
dâmias), a Nutty Bavarian é uma re
de de franquias pioneira no ramo de 
quiosques alimentícios no País com o 
diferencial de proporcionar aos empre
sários um negócio seguro e lucrativo, 
com baixo custo de investimento. 

Originária da região da Bavária, na 
Alemanha, e difundida nos Estados 
Unidos por um ex-engenheiro da 
NASA, a marca foi trazida para o Brasil 
pela empresária Adriana Auriemo em 
1996. De lá para cá, a rede conta com 
mais de 70 unidades espalhadas pelas 
regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 
Norte, com forte foco de expansão, in
clusive para a região Nordeste. A expec
tativa é chegar a 130 quiosques brasi
leiros em cinco anos. Nos EUA, existem 
mais de dois mil pontos de vendas es
palhados pelo país. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 34, p. 30-33, ago. 2011.




