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“Eu me interessei pelo local por
ele já ter um jeito diferente, de
casa do interior. O público quer
novidade. Temos recheio de
queijo brie com agrião e serviços
como um kit para as crianças
preparem sua própria pizza,
além de um mágico que fica
interagindo com as mesas”

Cláudio Costa Ávila,
dono da Forneria do Santa

PME

As diferenças entre cantinas epizzarias

Tempoe qualidade
sãofundamentais
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A semelhança entre os
dois negócios fica apenas
no sotaque italiano; saiba
o que fazer para ganhar
espaço no segmento

mil reais é o desembolso
médio para a abertura de
uma cantina em São Paulo.
Para se manter no azul, um
negócio desse porte deve
obter faturamento mínimo
de R$ 100 mil ao mês, cifra
que traz margem líquida de
lucro na ordem de 20%

pizzarias operam hoje em
São Paulo. Com até R$ 50
mil é possível inaugurar
uma operação de delivery
na cidade. No entanto, a
sobrevivência vai depender
da agilidade de produção,
abaixo de 10 minutos, e da
qualidade do produto

Renato Jakitas

Quando o assunto envolve o
mundo dos negócios, retire da
cantina e da pizzaria o sotaque
italiano e você não encontrará
muitas outras semelhanças en-
tre as duas operações.

Segundo empresários do ra-
mo, a gestão desses empreendi-
mentos exige do interessado re-
cursos financeiros e estratégias
de mercado tão distintas como
as culturas que separam o norte
do sul da Itália, país que é o berço
gastronômico desses restauran-
tes. E o sucesso no setor, dizem,
vai depender da plena compreen-
são dessas regras.

O ponto mais dissonante en-
tre cantina e pizzaria versa sobre
as estratégias adotadas para ca-
da uma das operações. Segundo
Adri Vicente Junior, diretor da
consultoria Food Service Com-
pany, especializada no assunto,
enquanto a pizzaria exige do em-

preendedor investimentos e
uma busca constante por inova-
ção (tanto na gestão quanto na
concepção do cardápio), a canti-
na, pelo menos da cozinha para
fora, demanda o apego fiel às tra-
dições, que vão do clima de festa
regado a vinho e canções típicas
até o atendimento personaliza-
do e informal feito pelo dono na
porta de entrada.

“A pizzaria tem de investir em
uma operação de delivery ágil e
profissional, hoje fundamental
para o negócio que tem de ven-
der três mil pizzas por mês para
sobreviver em meio a muita con-
corrência”, afirma Adri. “Já a can-
tina tem muito da tradição, de
gerações de familiares acostuma-
dos ao mesmo ambiente.”

Trocando em miúdos, o con-
sultor aconselha o empresário
do ramo a seguir o que já fazem
na prática donos de estabeleci-
mentos antigos da capital paulis-
ta. É o caso de Jefferson Puppo,
conhecido como Fininho. Ele é
dono de quatro casas na cidade –
três cantinas tradicionais (Canti-
na do Piero, L'Osteria do Piero e
Originale Tratoria) e um restau-
rante de origem italiana que tam-
bém é pizzaria no turno da noite
(Famiglia Puppo's).

“A pizza te dá mais flexibilida-
de para criar. Já a cantina, é as-
sim: tem de ter a participação do
dono e o apego às tradições”, en-
sina Fininho. Ele divide seu tem-
po entre a burocracia do negó-
cio, que organiza no intervalo en-
tre o almoço e o jantar, e a repre-
sentação típica do papel de ‘can-
tineiro’, que envolve a circula-
ção constante por entre as me-
sas e sessões de apertos de mãos
dos fregueses. “Eu faço hoje as
mesmas coisas que aprendi lá
atrás, como garçom”, confessa,
para a satisfação de um de seus
concorrentes, Fábio Lellis.

Fábio é outro empreendedor
apegado com as raízes de ser do-
no de um negócio familiar. Ao
lado do irmão Adriano, Fábio re-
presenta a segunda geração no
comando da Lellis Trattoria, can-
tina inaugurada há 30 anos pelo
pai, João Lellis. “Nossa única no-
vidade nesses últimos anos tem
sido a introdução de alguns pro-
cessos e tecnologias de produ-
ção”, conta ele, que hoje pilota
uma rede com três unidades: a
da capital paulista, onde tudo co-
meçou, outra em Campinas e
mais uma em Curitiba. “Aos pou-
cos, implementamos mudanças

que o público não vê, como siste-
mas operacionais para todo o ti-
po de controle, além de máqui-
nas para embalar as massas e os
condimentos”, revela Fábio, que
namora opções para abandonar
a produção artesanal de massas.
“Vi umas máquinas numa feira e,
se comprarmos, vamos triplicar
nossa capacidade de produção.”

Inovação. Esse apego ao passa-
do, contudo, não é visto entre os
donos de pizzarias da cidade.
Um exemplo é Cláudio Costa
Ávila, que há mais de duas déca-
das trabalha com restaurantes e,

há um ano, adquiriu a Forneria
do Santa, lançada há oito anos
por outros empresários.

“Eu me interessei pela casa
por ela já ter um jeito diferente,
de casa do interior”, conta o em-
preendedor, que passou a inves-
tir em inovações tanto no cardá-
pio quanto no serviço prestado
aos consumidores.

“O público quer novidade. Te-
mos recheio de queijo brie com
agrião e serviços como um kit pa-
ra as crianças preparem sua pró-
pria pizza, além de um mágico
que fica interagindo com as me-
sas”, destaca Cláudio Costa.

500

Entre bares e restaurantes, a ci-
dade de São Paulo tem por volta
de 55 mil negócios gastronômi-
cos. E segundo Adri Vicente Ju-
nior, da Food Service Company,
7 mil deles são pizzarias. Em
meio a essa enorme concorrên-
cia, afirma o especialista, a quali-
dade e a rapidez são fatores pre-
ponderantes.

“O empresário tem de pensar
que o pizzaiolo de uma casa pro-
fissionalizada demora menos de
dez minutos para fazer uma piz-
za, enquanto outro profissional,

de um estabelecimento de fun-
do de quintal, de 13 a 15 minutos.
Isso faz diferença”, conta.

Foi pensando nisso que Elídio
Biazini, da Dídio Pizza, investiu
em um sistema para diminuir o
período de produção do seu pro-
duto. Nas 21 unidades da rede,
todos os pedidos são retransmiti-
dos via computador para a cozi-
nha e, assim, ele reduziu de 13
para oito minutos o tempo que
vai da montagem da pizza ao pro-
duto assado dentro da caixa. “Es-
tamos estruturados para reali-

zar entregas num período de até
30 minutos”, conta Biazini.

Outra que investe pesado em
serviço para manter a clientela
fiel é a 1900, de Erik Mormo.
Com seis unidades, a rede não
tem, por exemplo, entregadores
terceirizados. São todos funcio-
nários contratados, com crachá,
uniforme e treinamento. “Quan-
do um cliente liga e faz um pedi-
do, eu mando um entregador so-
mente para ele. A gente não sai
com dois, três, quatro pedidos
diferentes de uma vez. Isso é pa-
ra o produto chegar o mais fres-
co possível”, conta Mormo.

Segundo dados da consultoria
Food Service Company, o inves-
timento médio para o lançamen-
to de um delivery de pizzaria, em
São Paulo, chega a R$ 50 mil.
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Análise.
Para Adri,
setor precisa
ser cada
vez mais
profissional
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Tradição. ‘Cantineiros’ como Fininho (esq.) e Fábio Lellis têm de ser fiéis ao passado do setor
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Ações. Apesar da toalha quadriculada na mesa e do ‘jeitão’ italiano na origem do cardápio, empreendedores precisam adotar estratégias distintas para sobreviver aos concorrentes de peso
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 mar. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. X7.




