
Applebee's planeja abrir até 20 lojas no Brasil em cinco anos 
Claudia Facchini  
 
Alan Feis Haddad traz simultaneamente a São Paulo duas marcas estrangeiras que nada têm a ver 
entre si. Em novembro, o empresário de 31 anos abre no shopping Iguatemi, o mais luxuoso da 
cidade, a primeira loja no Brasil da tradicional grife inglesa Burberry, conhecida pelas capas 
impermeáveis. Ao mesmo tempo, ele inaugura em Moema, bairro de classe média alta da capital, 
o primeiro restaurante no país da cadeia americana Applebee's, a maior rede do mundo de um 
modelo de negócio conhecido internacionalmente como "casual dining". 
 
Enquanto a Burberry foi fundada em 1856, a Applebbe's só existe há 12 anos. A loja da grife 
inglesa ocupará o espaço da Bally, marca suíça que também era franqueada no Brasil por Haddad, 
que preferiu não dizer porque o contrato foi encerrado. 
 
O público da Burberry, famosa pela estampa xadrez nas cores caramelo, vermelho, preto e 
branco, são os endinheirados. A loja terá como vizinhos, no shopping Iguatemi, outra grifes de 
luxo, como a Louis Vuitton. 
 
Os freqüentadores do Applebee's, ao contrário, são aqueles que buscam um restaurante em 
conta, mas não tão informal quanto as lanchonetes. Nos EUA, a indústria divide o mercado de 
restaurantes em três categorias, por tíquete médio: fast-food, onde o gasto por refeição situa-se 
entre US$ 5 e US$ 10, casual dining, que estende-se de US$ 10 a US$ 20, e formal dining, ou 
acima de US$ 20. 
 
No Brasil, o tíquete médio dos restaurantes da Applebee's deve se situar ent re R$ 25 e R$ 30. "Já 
estávamos há seis anos analisando e estudando o mercado brasileiro, para estruturar nossa 
operação no país", afirma Amir Kremer, diretor regional da Applebee's para a América Latina e 
Caribe. Segundo ele, a demora deve-se em parte ao processo de seleção dos franqueados, que 
também é demorado nos Estados Unidos. As negociações com Haddad iniciaram-se há dois anos. 
 
"Nós buscamos homens de negócio e não cozinheiros. Possuímos apenas 49 franqueados nos 
EUA", disse Kremer, ao explicar que a Applebee's não vê os seus franqueados como operadores 
de lojas, mas sim como investidores, "ao contrário de outras empresas do setor". No McDonald's, 
os franqueados são também os gerentes dos restaurantes e estão envolvidos com o dia-a-dia da 
operação. 
 
Em média, cada franqueado da Applebee's nos EUA possuiu 24 lojas, sendo que cada um deles 
detém a exclusividade de uma cidade para evitar conflitos. O maior franqueado possui cem lojas. 
Haddad será o franqueado no Estado de São Paulo e, provavelmente, no Rio de Janeiro. A rede 
americana já fechou também contrato com outro franqueado no Nordeste, que abrirá uma loja em 
Recife em breve. 
 
"A meta é abrir entre 10 e 20 restaurantes no Brasil nos próximos cinco anos", afirma Kremer. A 
Applebee, que já está presente há cinco anos no México, também abrirá uma loja no Equador 
neste ano e outra no Chile em 2005. Na Argentina, Kremer está conversando com potenciais 
franqueados. Com 1,6 mil restaurantes em dez países, a Applebee's faturou US$ 3,2 bilhões em 
2003 e apresenta uma das taxas de crescimento mais aceleradas no setor. "Abrimos uma loja a 
cada três dias", diz Kremer. 
 
Segundo Haddad, serão investidos R$ 3 milhões no primeiro restaurante, que deve gerar uma 
receita anual de R$ 6 milhões. Segundo Kremer, ao contrário do México, onde 50% do 
abastecimento vêm dos EUA, 100% dos produtos no Brasil serão comprados localmente. A AmBev 
desbancou a Coca-Cola e deve ser a fornecedora de bebidas da Applebee's no país, que também 
já fechou com a Sadia (frango) e a Unilever (sorvetes). 
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Pizza Hut, Outback e América estão em expansão 
Daniela D'Ambrosio   
 
A Applebee's desembarca no Brasil em plena ebulição do segmento de "casual dining". Suas 
principais concorrentes - Pizza Hut, Outback e a brasileira América - est ão a todo vapor. Expansão 
da rede, alterações no cardápio e novas estratégias estão sendo adotadas pelas empresas para 
disputar o consumidor que prefere uma refeição rápida com a comodidade e os serviços de um 
restaurante. 
 
Depois de tropeços no Brasil, a Pizza Hut procura se repaginar. Administrada pela Internacional 
Restaurantes do Brasil na Grande São Paulo desde 1999, a empresa optou por se distanciar do 
conceito de fast-food e ser reconhecida como uma rede de casual dining. A rede fez várias 
mudanças no cardápio, com a inclusão de saladas, massas, sobremesas e uma carta de vinhos e 
sua última investida para aumentar o faturamento é a venda de chope. 
 
A Pizza Hut montou um bar, batizado de Espaço Chopp Brahma - a AmBev é parceira nesse 
projeto - em duas lojas: no shopping Interlagos e Aeroporto de Cumbica. Um cardápio com 
petiscos foi criado para acompanhar a bebida. "Os projetos pilotos foram bastante positivos e 
decidimos estender o projeto para mais oito lojas até fevereiro", afirma Reynaldo Zani, diretor de 
comunicação da Pizza Hut. Um dos próximos pontos a receber o bar será a loja do shopping 
Eldorado. 
 
A idéia, segundo Zani, é fazer dos bares um novo negócio dentro dos restaurantes e aumentar o 
faturamento da companhia em 20%. Só na Grande São Paulo, em 2003, a empresa faturou R$ 30 
milhões. A última loja da Pizza Hut - já dentro do novo conceito - foi inaugurada no final de abril 
na Rua Amauri, considerado um dos pólos gastronômicos da capital paulistana. 
 
A também americana Outback, apesar da comida e o ambiente típicos da Austrália, anunciou há 
duas semanas a abertura de um novo restaurante em dezembro na cidade de São Paulo, cujo 
investimento será de R$ 4 milhões. Em agosto, a rede já havia aberto uma nova unidade em 
Brasília. Com os dois novos restaurantes, o Outback - que chegou ao Brasil em 1997 - fecha o no 
com onze endereços no país. Para o próximo ano, os planos de expansão incluem a abertura de 
outras três lojas, no Rio, em São Paulo e a terceira possivelmente em outra capital. 
 
A rede de restaurantes América, a única nacional entre as gigantes americanas, aposta em uma 
comida menos apimentada e mais próxima ao gosto brasileiro para enfrentar a concorrência 
internacional. Com 13 lojas em São Paulo, o objetivo da empresa é abrir outras 10 nos próximos 
dois anos, segundo Mirella Scorza, gerente de marketing da rede. No início, o América - nome 
inspirado na cozinha daquele país - era muito mais uma lanchonete. Em 19 anos, a rede foi 
mudando o cardápio e o conceito e hoje está no segmento que atra iu os americanos. 
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