
o AUMENTO contínuo do número 
de refeições fora do lar impulsio-
na anualmente o negócio de fran-
quias. Um estudo da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), 
do início deste ano, chama a aten-
ção para essa categoria (Alimen-
tação), "uma das mais pujantes e 
consolidadas do setor de fran-
quias e primeira colocada em nú-
mero de redes, inclusive, com a 
entrada significativa de marcas 
internacionais, em 2012". 

Já marcas nacionais entrevis-
tadas para a edição do Caderno 
Franquias destacam a ampliação 
do número de lojas. A Griletto, 
franquia especializada em gre-
lhados e parmegianas, anuncia 
que deverá inaugurar 40 unida-
des e faturar R$ 150 milhões este 
ano. Com 130 lojas distribuídas 
em onze estados brasileiros a re-
de registrou crescimento de 65% 
em pontos de vendas e fatura-
mento de R$ 112 milhões, em 
2012, 25% a mais do que o ano 
anterior. 

Também em fase de expan-
são, a Patroni Pizza quer fechar 
2013 com 195 lojas (tem 154 em 
operação). "Com relação ao fatu-
ramento, a rede somou R$ 281 
milhões e estima terminar este 
ano com R$ 295 milhões", prevê 
Rubens Augusto Jr. (foto), presi-
dente da rede. 

A Patroni foi fundada em 1984 
no bairro do Paraíso, em São 
Paulo, quando o sistema de deli-
very ainda não era muito conhe-
cido no Brasil Em 2003, entrou 
no mercado de franquias já no 
formato atual, com um mix va-
riado. O investimento inicial pa-
ra o franqueado gira de R$ 240 
mil a R$ 330 mil e a previsão de 
retomo do valor aplicado varia 
entre 18 a 24 meses. A franquia 
oferece duas operações diferen-
tes ao franqueado, dependendo 
do local onde será instalada a 
unidade: a Patroni Pizza Classic 

para locais com público classe C 
e D , e a Patroni Premium desti-
nada às classes A e B. 

Outra rede que apostou no 
atendimento delivery foi Os Mu-
zzarellas. O sistema possibilita 
ajustar cada detalhe da operação 
para o melhor atendimento do 
cliente que está em casa ou no 
trabalho. "Fizemos até ajustes no 
preparo da massa da pizza para 
que ela chegasse na condição 
ideal às mãos do nosso cliente. O 
maior investimento, no nosso 
caso, foi no sistema on-line de 
pedidos, que é exclusivo e res-
ponsável por metade das solici-
tações de pizza. A expectativa é 
que as vendas on-line passem a 
representar 65% do total Por 
meio desse sistema, o cliente po-
de customizar a pizza, além de 
cadastrar diferentes endereços e 
até mesmo pedidos feitos com 
frequência", ressalta Rogério Cor-
rêa, sócio da Os Muzzarellas. 

Além do pedido on-line, con-
siderada tendência irreversível, o 

Matias, prevendo 20 unidades 
instaladas para ainda este ano. 
"Posteriormente, faremos uma 
avaliação das expectativas a lon-
go prazo com o foco em regiões 
mais distantes de Americana", 
sintetiza 

Com previsão de investimento 
inicial a partir de R$ 610 mil, se-
gundo o gestor é necessário dis-
ponibilizar esse valor em capital 
próprio para a taxa de franquia, 
capital de giro e equipamentos. 
O prazo de retomo do capital é a 
partir de 30 meses. 

O plano de negócio da Mr. 
Cheney, especializada em doces 
norte-americanos, tem como 
meta a abertura de 93 lojas até o 
final de 2014. A Mr. Cheney sur-
giu quando o casal brasileiro 

Lindolfo e Hida Paiva, amigos do 
cookieman Jay Cheney, da Cali-
fórnia, decidiu aprender os se-
gredos do verdadeiro cookie 
americano para trazê-lo ao Bra-
sil Em 2005, abriram a primeira 
loja, no bairro tradicional da Ca-

formato quadrado da pizza é 
uma inovação dessa rede, cujo 
investimento fica entre R$ 190 
mil e R$ 260 mil. O prazo de re-
tomo está entre 24 e 28 meses. 
Segundo Corrêa, o objetivo da 
empresa é ter mais 40 novas uni-
dades até 2014. As cidades de 
Mogi das Cruzes e Guarulhos 
são dois principais focos da mar-
ca. Após um estudo de viabilida-
de, a meta é inaugurar seis pon-
tos nessas localidades", diz Cor-
rêa, acrescentando que há uni-
dades da rede no Rio de Janeiro 
(duas), Manaus (uma), seis em 
cidades do interior de São Paulo 

e, em breve, no bairro de Santa-
na, bairro da Zona Norte da ca-
pital paulista. 
Crescimento 
Todos os entrevistados para esta 
edição do Franquias recomen-
dam que para crescer é preciso 
ter liderança, capacidade e habi-
lidade para lidar com os diferen-
tes públicos envolvidos (fomece-
dores, funcionários, clientes e 
franqueadora). "A Fly Burgers, 
hamburgueria gourmet sediada 
em Americana, interior paulista, 
optou pelo modelo de franquias 
para crescer, porém com parcei-

ros franqueados que poderão ter 
um negócio rentável Afinal, nos-
so modelo de negócio possui al-
gumas peculiaridades, uma de-
las é que o investidor deve ser o 
operador da loja", afirma Rodrigo 
Matias, gestor da Fly Burgers. 

O foco da empresa mira nas 
cidades em um raio de 200 qui-
lômetros de Americana, para fa-
cilitar a logística e tomar mais 
fácil o acompanhamento das 
primeiras unidades. "Estamos 
em contato com interessados 
nessa região e, em breve, acredi-
tamos ter a confirmação das pri-
meiras inaugurações", supõe 

sa Verde, em São Paulo e, com 
esta, já somam oito unidades, 
sendo três no Estado de São 
Paulo, uma em Florianópolis, 
duas em Campo Grande e duas 
no Distrito Federal 

O casal Paiva oferece aos fran-
queadores três tipos de negó-
cios: lojas de rua, além de lojas e 
quiosques em shoppings. Se-
gundo informam, a taxa de fran-
quia da Mr. Cheney é de R$ 35 
mil e 0 total de investimento R$ 
183 mil, sendo que o retomo do 
investimento do capital varia en-
tre 18 a 36 meses. 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 27 maio 2013. Franquias, p. 8.




