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A gente quer só comida
Fatia do ramo alimentação no faturamento do setor - em %
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Demanda forte
alimenta setor
de restaurantes
Adriana Aguilar
Para o Valor, de São Paulo

O crescente movimento das
mulheres no mercado de traba-
lho e maior número de pessoas
vivendo sozinhas são fatores que
contribuem para o aumento das
franquias de alimentação. Marcas
novas sempre chegam ao merca-
do e redes antigas acrescentam
pratos assinados por chefs de co-
zinha renomados.

Em agosto, o Grupo Ornatus –
responsável pela gestão das fran-
quias Morana, Jin Jin Wok e Balonè
– , lançará uma nova marca no se-
tor de alimentação, de culinária ja-
ponesa. O restaurante, chamado
Little Tokyo, quer mirar o público
das classes A e B, nas áreas gourmet
dos shoppings, fora da praça de
alimentação. O cardápio do Little
Tokyo será assinado pelo chef de
cozinha Adriano Kanashiro, ex-
poente da comida japonesa inven-
tiva, que comanda seu restaurante
japonês M o m o t a r o, na Vila Nova
Conceição, em São Paulo.

“O diferencial do Little Tokyo
em relação aos outros restaurantes
de comida japonesa está na deco-
ração e no cardápio”, afirma o só-
cio diretor do Grupo Ornatus, Jae
Ho Lee. Por enquanto, há um con-
trato assinado para um restauran-
te no Park Shopping São Caetano.
Outras unidades estão em nego-
ciação. O investimento médio, sem
considerar o ponto comercial, é de
R$ 1,2 milhão. A estimativa para o
retorno do capital investido fica
entre 24 e 30 meses.

Também em agosto, o Grupo
Ornatus iniciará uma nova rede fo-
od service. A franqueadora trará ao
Brasil a rede portuguesa Compa -
nhia das Sandes, com mais de 60
unidades na Europa. No Brasil, a
rede receberá o nome de My
Sandwich. A lanchonete será espe-
cializada em sanduíches e sucos
naturais, sopas e wraps. “O diferen-
cial é o cardápio amplo em uma
única unidade, permitindo explo-

rar todos os horários de refeições”,
explica o sócio diretor.

Outra inovação do My Sandwi-
ch será um equipamento impor-
tado da Alemanha que tosta o
pão por fora e apenas esquenta o
recheio, deixando-o levemente
derretido. “Há várias tecnologias
novas na rede Companhia das
Sandes na Europa. Aos poucos,
vamos agregando os equipa-
mentos à rede brasileira. No mo-
mento, há um contrato fechado
para uma unidade no Shopping
Pátio Paulista.

Sem considerar o ponto comer-
cial, o investimento necessário pa-
ra a franquia é de R$ 350 mil, com
retorno previsto para 24 meses.

“Hoje, menos de 30% da popu-
lação faz refeição fora do lar. Nos
próximos anos, vamos chegar ao
patamar entre 50% e 60%”  – per -
centual já verificado nos Estados
Unidos”, afirma o coordenador
do grupo setorial das redes de fo-
od service da Associação Brasilei-
ra de Franchising (ABF), João
Baptista da Silva Junior, diretor
de franquias da rede Rei do Mate.

As franquias do setor de ali-
mentos, tradicionalmente, sem-
pre tiveram os números em as-
censão no Brasil. Em 2005, havia
182 redes (marcas). Cinco anos
depois, em 2010, o número au-
mentou para 427 marcas e conti-
nua em plena expansão.

No segundo semestre de 2011,
Daniele Marmulsztejn, iniciou o
modelo de expansão de uma ke-
baberia fast casual, batizada de
Laffa Kebab Store. Atualmente,
são três unidades no Rio de Janei-
ro. Outra unidade está em fase de
negociação com um empresário
para ser aberta no Recife.

A proposta da marca é atender
todos os públicos com o pão fo-
lha, chamado Laffa, em hebraico,
feito na hora. O cliente tem à sua
disposição 14 opções de kebabs.
“Aos poucos, serão acrescentados
ingredientes novos, como lingui-
ça de cordeiroe babaganuche.”

Parcerias com chefs dão novo paladar ao velho mate
De São Paulo

No ano em que comemora 20
anos, a rede Rei do Mate inovou
mais uma vez para continuar ga-
nhando clientes. Em 2012, foi de-
senvolvida uma nova versão da lo-

gomarca da franquia que, nos pró-
ximos dois anos, será assinada pe-
lo artista digital Gustavo Rosa. A
rede também passou a ter o garoto
propaganda João Gordo, que dá
destaque aos sanduíches, agora,
montados na loja. Antes, eram pré-

montados. São oito opções de pães
e dez de recheios para o cliente
criar seu “lanche de peso”.

Outra novidade foi a parceria
com o premiado chef de cozinha
Emmanuel Bassoleil, que desen-
volveu um mate gourmet com cas-

sis. “A intenção é criar outros mates
com outros chefs. A iniciativa será
c o n t í n u a”, explica João Baptista da
Silva Junior. A franquia do Rei do
Mate exige investimento em torno
de R$ 200 mil, com retorno previs-
to para cerca de 36 meses.

Regional Franqueadoras experientes como escola CNA e UNS Idiomas começam a explorar novos territórios

Aumento da renda valoriza o Norte do país
Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Depois de traçar planos de ex-
pansão para o Nordeste, as redes
de franquias estão fazendo as ma-
las em direção ao Norte. “As em-
presas da região cresceram 61% em
faturamento e 40% em número de
redes, entre 2010 e 2011”, diz Ri-

cardo Camargo, diretor executivo
da Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF). Até 2013, marcas co-
mo CNA, UNS Idiomas e Restaura
Jeans deverão abrir, juntas, quase
40 pontos na região. Novos shop-
ping centers também devem atrair
a abertura de negócios.

O crescimento na região é puxa-
do pelo aumento da renda da po-

pulação, além de investimentos
em projetos de industrialização e
energia em Manaus (AM) e de
obras de mineração no Pará, se-
gundo a ABF. O Norte tem 14 redes
e 3,7 mil unidades franqueadas. A
previsão de crescimento para 2012
é de 15%, com uma maior procura
pelos segmentos de beleza, saúde e
produtos naturais. O Estado do Pa-

rá concentra a maioria dos pontos
comerciais em funcionamento,
com 1,5 mil lojas.

A rede CNA, de ensino de idio-
mas, planeja abrir 13 novas escolas
na região em 2012, principalmen-
te em cidades com mais de 50 mil
habitantes. A empresa tem 697
franqueadas no Brasil e 13 pontos
em operação no Norte. “Os princi-

pais locais já mapeados são Belém,
Santarém, Altamira e Castanhal
(PA); Manaus e Parintins (AM),
além de Boa Vista (RR), Cruzeiro
do Sul (AC), Ariquemes e Vilhena
(RO)”, diz o diretor de expansão Jo-
sé Carlos de Souza.

A região Norte representa 1,7%
do faturamento da CNA ou o
equivalente a R$ 11,5 milhões.
“Queremos franqueados com afi-
nidade no setor, disponibilidade
para se dedicar ao negócio nos
primeiros meses e formação pre-
ferencial em pedagogia ou admi-
n i s t r a ç ã o.” O capital inicial para
abrir a franquia é de R$ 150 mil,
com prazo médio de retorno fi-
nanceiro em 18 meses.

Também do ramo de idiomas,
a rede UNS, com seis unidades
em Manaus e Boa Vista, pretende
abrir mais dez escolas na região
até 2013, nos Estados do Amazo-
nas, Roraima, Rondônia, Acre e

Pará. A região representa 20% do
faturamento da rede.

“Iniciamos os trabalhos no Nor-
te há mais de sete anos e já conhe-
cemos a logística e o treinamento
adequados para a área”, diz Marcel
Magalhães, presidente e fundador
da UNS. “O Norte e o Nordeste re-
presentam mais de 20% do aporte
que pretendemos fazer na empre-
sa, por conta da Copa do Mundo.”

Segundo Flávio Conrad, fran-
queador da Restaura Jeans, de ser-
viços para roupas, calçados e bol-
sas, um dos maiores atrativos para
os empreendedores da região é o
baixo investimento da franquia,
de cerca de R$ 100 mil. “Estamos
ampliando o mix de produtos nas
lojas para aumentar o faturamen-
to em 12%, por unidade.” Conrad
tem mais de 200 lojas e pontos li-
cenciados em 17 Estados. Deve ini-
ciar as inaugurações na região
Norte com duas lojas, até 2013.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

José Carlos de Souza: região representa 1,7% do faturamento da CNA
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