
oloque-se na posição de 
umfranqueadordaárea 
de al imentação: não 
basta colocar a merca-

doria à venda e dar bom atendi-
mento. Tem de prepararo produto 
final, administraruma quantidade 
enorme de variáveis e de pessoas. 
Mesmo quem conhece bem o setor 
de franchising admite: as fran-
quias de alimentação são total-
mente diferentes, complexas. 

Exatamente pela complexida-
de da operação é que os empre-
sários da área pensam duas ve-
zes antes de entrar no ramo. As 
recompensas podem ser gran-
des, desde que se ultrapasse os 
problemas. Sidney Eduardo Ka-
laes, da SMZTO, que administra 
franquias como Mixirica, Donnas 
e Yakisoba Factory, diz que pen-
sarem um plano de negócios que 
seja perfeitoé quase improvável. 
Isto é, que contemporize almoço 
e jantar, que se faça sempre a 
quantidade exata de produtos 
(para sobrarquasenada)equeos 
funcionários realmente funcio-
nem. "Dificilmente, fecha-se a 
conta pela quantidade de refei-
ções servidas no dia", diz Kalaes. 
Para faturar R$ 120.000, ele faz 
as contas, precisa ganhar R$ 
6.000 pordia, o que significa cer-
ca de 300 pratos diários. 

Para o sucesso do empreendi-
mento, é preciso encontrar pontos 
comerciais bem localizados. Há 
uma corrida de ocupação do mer-
cado, dado o aumento de marcas 
no Food Service, segundo Simone 
Galante, da consultoria Galunion. 
A Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF) lhedá razão: o núme-
ro de marcas aumentou mais de 
16% no último ano. Por isso, a cor-
rida para as praças de alimenta-
ção. "Todas as grandes redes es-
tão negociando presença nas pra-
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ças de alimentação", diz Simone. 
"São poucas as franquias que con-
seguem um lugar ao sol", concor-
da Sidney Eduardo Kales. 

Limitações nos shoppings 

De fato, em cada shopping novo 
quese inaugura há cerca de 250 lo-
jas, em média. E apenas 30, até 
menos, são separadas para a pra-
ça de alimentação. De acordo com 
Sidney, isso representa um es-
trangulamento na área. Assim, se-
gundo ele, as franquias na prática 
dependem da construção de no-
vos shoppings. E como em cada 
empreendimento a área para ali-
mentação é mínima, os preços so-
bem. "Como tem a carência, o 
shopping abusa", comenta Sid-
ney. Você chega a pagar R$ 600 
mil, R$ 700 mil só pelo ponto de 
uma loja de 40 m². Além disso, tem 
instalação, equipamentos, ade-
quação. Um investimento em uma 
loja de franquia acaba chegando a 
R$ 1 milhão, talvez R$ 1,2 milhão. 
E, assim, a conta nãofecha. 

Mesmo desse modo, os shop-
pings continuam sendo os líderes 
da concentração de abertura de 
lojas: 57% em 2011. Para os próxi-
mos três anos, projeta-se que con-
t inuará ass im: os shoppings 
atraem público significativo e ge-
ram tráfego intenso. Já as lojas de 
rua se mantiveram na mesma po-
sição da pesquisa em comparação 
a 2010, com 30%, aumento de 
5,8%. Os hipermercados e gale-
rias comerciais são menos repre-
sentativos, com 7% e 1%, respec-
tivamente. Com a vantagem do 
custo menor, a expansãode quios-
ques se dá mais nos shoppings, 
também, com 78% de presença, 
seguida de hipermercados (6%) e 
galerias comerciais (2%). 

Inovação à solta 

Em meio a pouco espaço e muita 
competição, as franquias têm de 
ser altamente inovadoras. Fran-
queadoresefranqueadostêm pro-
curado novos nichos para garantir 

a expansão. É o que demandam 
consumidores e os próprios shop-
pings. Franquiasque chegam ago-
ra ao mercado conquistam clien-
tes pela proposta. É o caso da Don-
na's Cozinha Criativa, administra-
da pela SMZTO: segundo os 
administradores foi a primeira 
franquia a oferecer sanduíches no 
modelo autosserviço, que permite 
a cada cliente personalizar o lan-
che de acordo com sua preferên-
cia. Além disso, oestabelecimento 
dispõe de 15 tipos de porções e 
chopes bem gelados para acom-
panharo happy hour. 

Outras franquias apostam no 
nome e na marca. É o caso do Le 
Pain Quotidien, administrada pela 
Galunion. É uma franquia belga, 
presente em 19 países, que vende 

baguetes, pães e doces, brioches, 
waffles, geleias, chocolates, um 
ambiente sofisticado, que lembra 
uma antiga fazenda. Todos os pro-
dutos são frescos efeitos na hora. 

Todo dia, aparece uma ideia 
nova. Cleusa da Silva descobriu 
que podia vender bolos por meio 
defranquia e montou uma opera-
ção que hoje tem mais de cem lo-
jas em cinco Estados do País. 
Vende mais de cem bolos por dia, 
200 nos finais de semana. No ca-
so da Seletti, loja de comida sau-
dável com a proposta de ser gos-
tosa, Luís Felipe Campos oferece 
grelhados, massas e sanduíches 
que podem ser combinados pela 
junção de uma proteína, um car-
boidrato e verduras, sem perder 
osabor. (L .C .A.) 

Shopping Vilia-Lobos, na zona 
Oeste de São Paulo. 

Cinco anos depois, eis os 
dois no comando uma opera-
ção de 40 lojas, agora muitas 
franqueadas, sistema que ele 
montou há dois anos. Deve 
chegar a 55 pontos no final 
deste ano. "Não me preocupo 
muito com o número de lojas", 
dizele. 

Cardápio 

Nas lojas da Seletti nem tu-
do é verdurinha e frutinha, 
muito menos vegetariano ex-
tremado. Tem frango, ham-
búrger, baby beef (e até carne 
vegetal), mas são sempre gre-
lhados, jamais fritos. Pode-se 
combinar um prato de proteí-
nas (uma carne) com uma 
massa e escolher entre 12 
acompanhamentos. 

Entre os sanduíches, há 
hambúrgueres, só que em lu-
gar da maionese entra molho 
de tomate. As frutas e sucos 
vão na mesma linha: agrião 
com laranja e mel, por exem-
plo. As sobremesas incluem 
bolo de cenoura com cobertu-
ra de chocolate. IL.C.A.) 
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Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São paulo, 5 dez. 2012. Especial: food service, p. 4.




