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Lamarca
Júnior. Com
dois sócios
administra
11 unidades
e tem duas
lojas só dele

Lee.
Empresário
diz que
o consumo
cresce em
todas as
camadas
sociais
e faixas
etárias

Expansão leva marcas
para o interior do País

Capital do
sushi tem
espaço para
mais lojas
Empresários dizem que gosto por culinária
japonesa ganha cada vez mais adeptos

Reportagem de capa

“Hoje, temos unidades em bairros como Vila Formosa e Freguesia do Ó”

PAULO LIEBERT/ESTADÃO

Gustavo Toja, fundador da franqueadora Makis Place

● Temakeria Makis Place
A taxa de franquia é R$ 60 mil.
O investimento total é de R$ 250
mil a R$ 300 mil por conta de
obras para adequar o espaço.
Retorno entre 18 e 36 meses

● Genday
A taxa de franquia é de R$ 45 mil.
O investimento total, incluindo
capital de giro é de R$ 480 mil
a R$ 530 mil. A previsão de
retorno é de 36 a 48 meses

● Jin Jin Sushi
O investimento inicial é de
R$ 400 mil, incluindo a taxa de
franquia de R$ 30 mil e capital
de giro de R$ 25 mil. O tempo
de retorno é de 18 a 36 meses

DIVULGAÇÃO/ FRAN SYSTEM

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO

INVESTIMENTO

O fundador da Fran Systems, es-
tratégia e desenvolvimento de
negócios, Batista Gigliotti, afir-
ma que o mercado vive um mo-
vimento de interiorizar as mar-
cas. “Acredito que por ser leve,
a comida japonesa ficará em evi-
dência por bastante tempo.
Também não podemos esque-
cer o aumento do poder aquisiti-
vo da classe C, que agora quer
ter acesso a esse tipo de alimen-
tação. Então, mesmo em São
Paulo ainda há nichos a serem

explorados. Considero que o de-
livery é um deles.”

Atuar com delivery nesse ra-
mo, no entanto, é complicado
segundo o dono do Flying Su-
shi, Paulo César Yoshiassu.
“Em 1996, quando criei o negó-
cio, nosso forte era a entrega
em domicílio. Mas o mercado
foi mudando e hoje trabalha-
mos também com rodízio e à la
carte.” Com 11 unidades pró-
prias, Yoshiassu diz que man-
tém o delivery em todas as lojas.

“É difícil encontrar bons profis-
sionais para fazer as entregas,
comprometendo nossa propos-
ta de oferecer qualidade no me-
nor prazo de tempo”, conclui.

Tendência. O coordenador do
comitê de food service da Asso-
ciação Brasileira de Franchi-
sing (ABF), João Baptista, diz
que a expansão da culinária ja-
ponesa ocorre em dois senti-
dos. “Tanto no que se refere ao
hábito do consumidor quanto
como tendência de mercado.”

Segundo ele, o crescimento
se mantém vigoroso na região
Sudeste, mas outros mercados
estão ganhando participação e
ampliando as oportunidades pa-

ra esse e outros setores.”
O coordenador afirma que os

negócios no Brasil só não cres-
cem mais por conta do regime
tributário e da burocracia. O
País vai na contramão da reali-
dade mundial. A política do go-
verno é míope nesse aspecto.”

Apesar de tantos entraves,

Baptista afirma que o cresci-
mento continua sendo acentua-
do porque o Brasil tem carência
de tudo. “Nosso mercado inter-
no ainda é muito pulverizado,
temos apenas três mercados
consolidados, comparáveis aos
países do primeiro mundo: São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
As outras capitais ainda estão
caminhando para isso.”

Ele conta que nos Estados
Unidos, 40% do consumo de ali-
mentação é feito fora do lar.
“Em São Paulo, estamos na mé-
dia de 35%, semelhante aos paí-
ses da Europa. Já na Bahia, por
exemplo, essa taxa é de 15%. O
que comprova o potencial de
crescimento que ainda temos.”

Gigliotti. “A classe C quer
consumir essa alimentação”

Cris Olivette

Reconhecida pela qualidade e
variedade de sua comida, São
Paulo também se consolida co-
mo capital do sushi. A Associa-
ção Brasileira de Bares e Restau-
rantes de São Paulo contabiliza
600 restaurantes japoneses na
cidade contra 500 churrasca-
rias. Muitos deles são parte de
redes de franquias. “Hoje, en-
contramos comida japonesa
até mesmo no buffet de churras-
caria”, diz o coordenador do co-
mitê de food service da Associa-
ção Brasileira de Franchising
(ABF), João Baptista.

De acordo com a ABF, o setor
de franquias de comida oriental
– japonesa e chinesa – cresceu
9% em 2012 e faturou R$ 411,5
milhões. “O ticket médio de R$
37,37 das franquias do setor é o
maior do ramo alimentício. Nas

redes de pizzas, por exemplo, o
valor é de R$ 22, 15.”

Com 60 unidades na capital
paulista, a Temakeria Makis Pla-
ce é uma das responsáveis pela
produção dos 400 mil sushis fei-
tos diariamente na cidade – a
rede oferece pratos e não ape-
nas temakis, os cones que são
uma espécie de sanduíche com
comida japonesa. Fundada em
2006, em Moema, a Makis Place
virou franquia em 2008.

“Eu queria empreender e pe-
di a opinião de minha filha. Ela
disse que as temakerias esta-
vam surgindo na cidade. Fui ver
como era o negócio, me interes-
sei e hoje somos a maior rede de
culinária japonesa do Brasil, e
até mesmo das Américas”, diz o
espanhol Gustavo Toja, que des-
de o ano passado tem unidades
nos Estados Unidos.

O empresário afirma que a

marca opera com diversos for-
matos. “O franqueado pode
montar quiosque em shopping,
loja de rua ou em centro de con-
veniência. A mais nova tendên-
cia é em postos de gasolina.”

Segundo ele, mesmo vivendo
um boom, a capital paulista ain-
da comporta novas unidades.
“Temos estudos que indicam
que em dez anos podemos che-
gar a 150 lojas na cidade. Hoje,
temos unidades em locais que

há três anos não poderíamos
imaginar, como Vila Formosa e
Freguesia do Ó”, afirma.

O dono da unidade da Makis
instalada na Vila Formosa, An-
tonio Braz Lamarca Júnior, con-
ta que foi o primeiro franquea-
do da marca. “Junto com dois
sócios criei uma loja na Vila Leo-
poldina.” O negócio deu tão cer-
to que hoje o grupo administra
11 lojas. “Além dessas, tenho
duas unidades só minhas.”

Fundada em 1992, a marca
Genday operou cinco anos com
lojas próprias, antes de virar
franqueadora. “Hoje, temos 65
unidades pulverizadas por todo
o País. Mas a grande concentra-
ção ainda é no Estado de São
Paulo”, afirma o proprietário
Carlos Sadaki. Para ele, a comi-
da japonesa ainda está em cres-
cimento. “A cada dia, mais pes-
soas buscam nossos pratos por-
que querem ter uma alimenta-

ção saudável e natural.”
Sadaki diz que sua marca tam-

bém está presente em shop-
pings instalados em regiões
mais periféricas de São Paulo.
“A aceitação tem sido muito
boa. Estamos abrindo lojas em
Campinas, Ribeirão Preto e So-
rocaba, e estamos indo com for-
ça para o Rio de Janeiro, Brasí-
lia, Recife e Fortaleza. Nos pró-
ximos anos, creio que o maior
crescimento ocorrerá nas capi-
tais nordestinas.”

A força do consumo da culiná-
ria japonesa fez com que o fun-
dador da marca de comida chi-
nesa Jin Jin Wok , Jae Ho Lee,
mudasse o foco do negócio para
comida asiática. “Em 2012, aca-
bamos desenvolvendo mais um
formato que é o Jin Jin Sushi.
Somando as duas operações, te-
mos em torno de 70 unidades,
principalmente em São Paulo e
no interior do Estado, que tem
cidades muito ricas. Nós marca-
mos presença nas principais.”

O empresário diz a razão pela
qual criou o restaurante Little
Tokyo. “Está crescendo o núme-
ro de shoppings com áreas para
restaurantes. Ao criar os espa-
ços, os shoppings também que-
riam incluir um restaurante de
comida asiática e não havia uma
marca nacional com essa carac-
terística. Por isso, formatamos
o Little Tokyo.”

Segundo Lee, esse mercado
ainda tem muito fôlego. “Boa
parcela da população está em fa-
se de conhecimento, experi-
mentando os pratos, enquanto
para outros já virou hábito. O
crescimento do consumo de co-

mida japonesa é
mundial e se dá

em todas as ca-
madas sociais e
faixas etárias.”

● ENTRAVE
“Os negócios no Brasil
só não crescem mais
por conta do regime
tributário e da burocracia”
João Baptista
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE FRANCHISING (ABF)
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 nov. 2013, Oportunidades, p. 4.




