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ano, é estimado em R$ 125 mil.
Para Rafael Augusto, diretor de

marketing da Patroni Pizza, o
Norte e Nordeste estão entre as
regiões que mais demandam lo-
jas, por conta da expansão dos
shopping centers. A rede tem
154 unidades, sendo 142 fran-
queadas, em mais de 20 Estados.
“Para este ano, é esperado um au-
mento no faturamento de 35%,
com 38 novas lojas”.

A meta de expansão da Patroni
é ter 400 pontos até 2017, forta-
lecendo a participação tanto em
shopping centers como em lojas
de rua. Oferece 30 sabores e traz
novidades este ano, como unida-
des com bordas de “hot dog”. Pa-
ra se tornar franqueado, o capital
inicial é de R$ 300 mil. O fatura-
mento médio por unidade, ao
ano, é a partir de R$ 1,5 milhão.

Negócios Receita na área de alimentação chegou a R$ 20,5 bi em 2012

Franquias consolidadas
têm novos concorrentes

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Francisco Alvarenga, da Arquitetos da Pizza: “Teremos 12 franquias até o final de 2014 e 50 unidades até 2018”

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

O setor de franquias de pizza-
ria ganha novos concorrentes.
Redes como mineira A Massa Piz-
zaria e  a Arquitetos da Pizza, que
oferece rodízio na casa dos clien-
tes, entram para competir em um
mercado com marcas consolida-
das como a D í d i o, Babbo Giovan-
ni e a americana D o m i n o’s Pizza.
Há opções para novos empreen-
dedores a partir de R$ 100 mil.

Para atrair consumidores e
parceiros de negócios, empresas
novas e antigas investem em car-
dápios de até 65 sabores e pizzas
em formato retangular. De acor-
do com dados da Associação Bra-
sileira de Franchising (ABF), o fa-
turamento das franquias da área
de alimentação passou de R$
17,4 bilhões, em 2011, para R$
20,5 bilhões, no ano passado.

A Massa Pizzaria aguarda fi-
nalização do modelo de negócio
e do lançamento da marca pelo
Projeto Minas Franquias, do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas de Minas
Gerais (Sebrae-MG). A ação ca-
pacitou 32 empresas de peque-
no porte para virarem franquea-
doras. Segundo o sócio da A
Massa Pizzaria, Marcos Antônio
Zambalde Júnior, a empresa sur-
giu em Betim (MG) em 2007, pa-
ra operar apenas com delivery,
mas o crescimento do número
de clientes o obrigou a abrir um
salão em 2011.

“Este ano, vamos lançar a pri-
meira franquia”, diz. O valor do
investimento para novos fran-
queadores é de R$ 277 mil, com
prazo de retorno estimado em 21
meses. O faturamento médio por
unidade, ao ano, é de R$ 750 mil.

Na Arquitetos da Pizza, que
oferece sistema de rodízio na ca-
sa do cliente, o faturamento mé-
dio por empresa é a partir de R$
100 mil. O franqueamento come-
çou no ano passado. A rede tem
uma unidade própria, quatro
franqueadas em funcionamento
e mais duas que serão inaugura-
das até o final do ano. “Te r e m o s
12 franquias até o final de 2014 e
50 unidades, até 2018”, diz o só-
cio Francisco Alvarenga Campos
Júnior. Antes de franquear o ne-
gócio, ele testou o modelo com
um projeto piloto e se matricu-
lou em um MBA sobre franquias.

O valor do investimento total
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Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF)
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Empreendedor
precisa conhecer
bem o segmento
De São Paulo

Antes de comprar uma fran-
quia de pizzaria, é importante
conhecer os planos de expansão
das redes e verificar a disponibi-
lidade dos sócios para se dedicar
ao negócio, que tem maior movi-
mento nos finais de semana. O
conselho é de empresários que
entraram no setor nos últimos
três anos. Para ganhar espaço en-
tre os concorrentes, eles criam
oficinas de pizza para crianças e
oferecem promoções para os
clientes em dias de jogo na TV.
Dependendo do tamanho do res-
taurante, as vendas chegam a
850 pizzas por semana.

Dono de uma franquia da Dí -
dio Pizza Delivery no bairro da
Vila Alpina, em São Paulo, Fer-
nando Basso iniciou o negócio
há três anos, com um investi-
mento de R$ 180 mil. Começou a
ter retorno financeiro a partir do
sexto mês de operação. Hoje,
com 23 funcionários, vende uma
média de 850 pizzas por semana
e observou um aumento de 20%
no faturamento, entre 2011 e
2012. Sem revelar números, a ex-
pectativa para 2013 é de um cres-
cimento de 16% na receita.

Para garantir margens, o em-
presário trabalha com uma estra-
tégia especial às quartas-feiras,
quando associa o consumo de pi-
zza à transmissão de jogos de fu-
tebol pela TV. “As atendentes li-
gam para os clientes e oferecem
opções no intervalo da partida”,
diz Basso. O resultado foi um in-
cremento de 30% nas vendas.

Antes de optar por uma fran-
quia, ele recomenda aos futuros
franqueadores verificar a dispo-
nibilidade de tempo para se de-
dicar ao negócio e o suporte ofe-
recido pela franqueadora, em re-
lação ao treinamento da equipe.
“É interessante que o candidato
visite lojas e converse com os pro-
prietários”, diz Basso, que passou
um dia em um restaurante para
saber como era estar do outro la-
do do balcão. No ano passado,
abriu sua segunda unidade na re-
de Dídio, com um investimento
de mais de R$ 250 mil.

O franqueado Andriws Moraes
comprou duas lojas da Domino’s
Pizza, em 2012 e 2013, na Ilha do
Governador e em Duque de Ca-
xias, no Rio de Janeiro, e já estuda
o contrato de mais dois pontos,
também na cidade. “Antes das
franquias, cheguei a montar uma

pequena pizzaria, mas não tinha
estrutura nem um nome forte no
m e r c a d o”, lembra. “Optei por ser
franqueado. A fórmula já vem
pronta, o que facilita a abertura e
o gerenciamento da empresa”.

O empresário investiu R$ 1,7 mi-
lhão nas lojas e viu o retorno no
caixa no segundo mês de funcio-
namento. A estimativa para 2013 é
faturar R$ 2,6 milhões nos dois
pontos. “Havia demanda de deli-
very na Ilha do Governador, onde
m o r o”. Moraes vende, em média,
até três mil pizzas por semana. Um
dos cuidados que tomou antes de
entrar no mercado foi solucionar a
falta de motoboys para as entre-
gas. “Decidi montar uma frota pró-
pria e os entregadores terceiriza-
dos viraram funcionários”.

Também no Rio de Janeiro, a
empresária Mírian Cristina Dela-
valli mantém uma franquia da
Pa t r o n i Pizza há mais de três
anos. Faturou R$ 936 mil em
2012 e a estimativa para este ano
é alcançar R$ 1,1 milhão. “Há
muitas redes no mercado. É pre-
ciso escolher uma marca com di-
ferenciais, como o uso de massa
artesanal ou que ofereçam parce-
rias com fornecedores de insu-
mos de qualidade”, explica.

Mírian tem 20 funcionários e
afirma que optou pelo modelo
de franquia por conta da falta de
experiência no comércio e pelo
suporte oferecido pela rede, com
orientação financeira e operacio-
nal. Para isso, gastou quase dois
anos pesquisando o setor de
franquias de alimentação. Atual-
mente, ela vende 500 unidades,
em média, por semana.

Para Daylton Brasil Júnior, dono
da franquia-piloto da Arquitetos
da Pizza, os futuros investidores
devem analisar os números de ex-
pansão das franqueadoras, para
verificar o potencial de crescimen-
to, e fazer uma “a u d i t o r i a” nas em-
presas. “Avalie se a companhia tra-
balha com processos bem defini-
dos ou se usa uma formatação de
franquia padrão, apenas para ex-
pandir o sistema”, diz.

Inaugurada em 2012, a pizzaria
de Brasil faturou R$ 1,6 milhão no
ano passado e deve fechar 2013
com R$ 2 milhões. Oferece 36 op-
ções salgadas e seis doces em um
sistema de rodízio, em eventos.
“Vamos lançar uma oficina de piz-
zas para crianças”, diz o empresá-
rio, que atende mil pessoas por se-
mana, em média, com 1,3 mil piz-
zas entregues no período. (JS)

Localização e funcionários motivados são o segredo
De São Paulo

Lançado no mês passado, o li-
vro “Você, um Grande Empreen-
dedor-Transforme Oportunida-
des em Resultados” (Editora Li-
vros de Safra, 136 páginas), dos
autores Carlos Alberto Júlio e
Luiz Roberto Carnier, discute por
que o empreendedorismo bate à
porta de uns, mas ignora a solei-
ra de outros. “Há pessoas que en-
xergam as oportunidades antes
de todos”, diz Júlio, ex-presidente
da Te c n i s a e professor da Univer-
sidade de São Paulo (USP), da Es-
cola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) e da Fundação
Getúlio Vargas (FGV). Para Car-
nier, que ensina inovação na FGV
e trabalha como consultor de
gestão, o brasileiro, apesar dos
obstáculos para fundar um ne-
gócio próprio, guarda talento de
sobra para descobrir brechas de
mercado e driblar percalços.

Na entrevista a seguir, os espe-
cialistas falam sobre os requisitos
para lucrar na área de alimentação
fora de casa. “Se o seu capital for
suficiente para manter o local ape-
nas por alguns meses, não entre
nesse ramo”, afirmam.

Valor: Uma das ideias do livro é
discutir por que alguns empresários
conseguem se tornar grandes em-
preendedores aproveitando-se das
mesmas oportunidades à disposi-
ção de qualquer pessoa.

Carlos Alberto Júlio: Empreen -
dedores têm como característica
a aceitação do risco. Quando vo-
cê é um empregado, sabe exata-
mente quanto vai ganhar no fim
do mês. Quando é um empreen-
dedor, sabe quanto vai gastar.
Eles sabem viver com a incerteza
de receber muito ou nada. Há
pessoas que enxergam oportuni-
dades antes das outras, mas isso
não é intuitivo. Essa visão dos ne-
gócios está muito mais ligada ao
preparo do que à intuição.

Luiz Roberto Carnier: O empre-
endedorismo pode acontecer pa-
ra todos que o buscam. O que o
Júlio fala sobre a aceitação do ris-
co é exatamente o diferencial en-
tre os empreendedores de suces-
so e aqueles que desistem no
meio do caminho.

Valor: Negócios que envolvem
alimentação fora de casa são muito
procurados por quem empreende
pela primeira vez. Quais as maiores
dificuldades do gestor no ramo de
restaurantes?

Júlio: Há um mito de que co-
mida sempre é um bom negócio.
Não é verdade. A concorrência é
grande e conhecer os ‘truques’
do setor são fundamentais. O
cardápio, onde comprar bons in-
sumos, além de longas horas de
trabalho e mão de obra com alta
rotatividade devem ser as preo-
cupações desse empreendedor.
Restaurante e fast food terão re-
torno se você entender as pecu-

liaridades do segmento.
Carnier: O empresário tem de

conhecer seus clientes para torná-
los fregueses. A localização dos res-
taurantes é essencial, mas também
é preciso ter funcionários motiva-
dos e que gostam do que fazem.

Valor: O que as pizzarias podem
oferecer para fidelizar clientes e se
diferenciar dos concorrentes?

Júlio: As pizzarias começam a se
esmerar nas entradas. O que co-
mer antes ou com a pizza? Nos

EUA, o duo ‘pizza&salad’, um prato
de grande aceitação no almoço, es-
tende o horário da pizza, uma típi-
ca refeição noturna, para o dia.

Carnier: Em qualquer negócio,
o que faz a diferença é o serviço, o
atendimento, o tratamento per-
sonalizado. Se você conhece bem
o usuário, sabe o que ele gosta,
trata-o bem e o faz ‘sentir-se em
c a s a’, ele voltará ao restaurante.

Valor: O que falta nas pizzarias
em funcionamento?

Júlio: A capacidade do brasileiro
de inovar é fantástica, seja na mo-
dalidade de entrega, com cupons
de desconto, refrigerante como
cortesia ou sobremesas. Mas não
basta fazer uma boa pizza, é preci-
so ser criativo na cozinha, olhar pa-
ra o mercado vegetariano e para as
crianças, que querem massas mais
‘molhadas’ e bordas recheadas. A
diferenciação é o nome do jogo.

Carnier: Falta diferenciação
desde o atendimento até o pro-

duto servido. É preciso inovar e
garantir qualidade no serviço.

Valor: O que é necessário para
empreender, sem falhas, nesse seg-
mento?

Júlio: No setor de pizzarias, co-
mo em qualquer outro, deve-se ter
um olho no caixa e outro no mer-
cado. Negócio saudável é negócio
lucrativo. Vender barato não é er-
rado se essa for a sua estratégia.
Mas baixar preço é um erro grave.
Quando você corta valores é por-
que não tem nada melhor a ofere-
cer, a não ser preço. Entender me-
lhor o mercado pode ser um atalho
para fixar os números do cardápio.

Valor: Muitas pessoas sonham
em montar um restaurante. O que
esperar pela frente?

Júlio: É importante saber que
um restaurante vive de fregueses
e não de clientes. Portanto, um
caixa folgado para aguentar o
tempo necessário para que os
clientes virem fregueses é a chave
do negócio. Se o seu capital for
suficiente só para alguns meses,
não entre nessa empreitada. Você
vai quebrar e perder dinheiro.

Valor: Quais as perguntas e dúvi-
das mais comuns dos empresários
sobre gestão de negócios?

Júlio: Eles querem saber a fór-
mula de sucesso no varejo. É sim-
ples S = A+C+R. ‘S u c e s s o’ é a soma
da capacidade de ‘atrair ’ o cliente
ao restaurante, ‘converter ’ a visita
em consumo e ‘reter ’ sua preferên-
cia, fazendo-o voltar. (JS)

em uma nova unidade da rede é a
partir de R$ 100 mil, com prazo
de retorno de 30 meses. São reco-
mendados de um a cinco funcio-
nários por loja, segundo Alvaren-
ga. A franqueadora está em fase
de testes com novos produtos,
como lanches e massas.

Com 23 franquias no Brasil, a
Dídio Pizza Delivery pretende
abrir 15 lojas em 2013, ante cin-
co inaugurações no ano passado.
“Oferecemos 49 sabores, inclusi-
ve uma linha light com massa in-
tegral”, explica Elídio Biazini,
presidente e fundador da empre-
sa, que iniciou o franqueamento
cinco anos atrás, em 2008.

O investimento inicial na fran-
quia é de R$ 280 mil, além de
uma taxa de royalties de 5% sobre
o faturamento bruto. O fatura-
mento médio mensal de uma lo-
ja de 85 metros quadrados de
área é estimado em R$ 70 mil. “O
retorno do investimento é espe-
rado depois de um ano e 11 me-
ses”, afirma Biazini.

Na Babbo Giovanni, que ofere-
ce franquias desde 2007, já são
57 franqueadas em 14 Estados,
além do Distrito Federal. De acor-
do com o diretor de expansão Pe-
dro Paulo Couto, para ter um res-
taurante completo, os investido-
res devem gastar entre R$ 400 mil
e R$ 600 mil, dependendo do es-
tado e do tamanho do imóvel es-
colhido. “Se o franqueado quiser
começar só com o delivery, o in-

vestimento fica em R$ 150 mil”,
explica Couto.

A pizzaria, que oferece 65 op-
ções no cardápio, abriu 17 fran-
quias em 2012 e planeja instalar
mais 20 em 2013. O plano é che-
gar a 100 pontos em 2019. São re-
comendados 12 funcionários
por restaurante e três para o deli-
very, de acordo com Couto.

A americana Domino’s Pizza,
com mais de 50 anos de mercado
e dez mil lojas espalhadas em 73
países, também investe na diver-
sidade de itens para atrair clien-
tes e parceiros de negócios no
Brasil. A cozinha entrega 26 op-
ções e acaba de incluir uma linha
com carne seca e cream cheese,
em formato retangular.

“Criamos um novo modelo de
loja, o “Pizza Theatre”, em que o
cliente acompanha todo o pro-
cesso de confecção do alimento,
por meio de um balcão de vidro”,
diz Henrique Pamplona, diretor
geral da marca no país. “É possí-
vel ver a abertura da massa e a se-
leção dos ingredientes”.

A pizzaria tem 48 unidades
franqueadas em 13 Estados e no
Distrito Federal. Abriu 16 pontos
em 2012 e a previsão é instalar
mais 21 lojas até o final do ano.
“Até 2016, o plano é ter 175 casas
no país”. O investimento médio
em uma franquia de 30 metros
quadrados em praça de alimen-
tação é a partir de R$ 405 mil. O
faturamento por unidade, ao

CLAUDIO BELLI/VALOR

Júlio (esq.) e Carnier: “Se você conhece o cliente, sabe o que ele gosta e o faz sentir-se em casa, ele volta”
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