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Para incrementar as vendas e ter mais visibilidade, a rede de franquias Pizza Hut e a AmBev 
resolveram unir forças. Elas investiram R$ 1 milhão para criar o Espaço do Chopp da Brahma, 
uma minichoperia instalada dentro dos restaurantes da franquia. 
 
A idéia tem se mostrado acertada. Segundo Reynaldo Zani, diretor de comunicação da Pizza Hut 
da Grande São Paulo, as duas unidades em que a choperia foi instalada — nas do Shopping 
Interlagos e do Aeroporto de Cumbica —, já contabilizaram aumento de 105% nas vendas de 
chope após o lançamento dos espaços nos restaurantes. Por outro lado, a Pizza Hut já contabilizou 
aumento real no faturamento de 30% nas unidades em que fechou a parceria. Com a expansão 
do conceito, a franquia quer dobrar o volume de vendas do produto, chegando a mais de 40 mil 
litros por mês em São Paulo.  
 
Na Grande São Paulo, a Pizza Hut opera com 16 pontos e quer abrir o espaço da AmBev em mais 
oito pontos, no ano que vem. “Nossa expectativa é, a partir deste mês, levar o exclusivo Espaço 
do Chopp da Brahma para mais oito pontos, com a expectativa de ter, em seis meses, um total de 
10 restaurantes funcionando com o projeto”, disse o diretor.  
 
A parceria com a AmBev envolve o logotipo do espaço, projetos arquitetônicos e de iluminação, 
linha de comunicação, uniformes próprios, utensílios e uma linha de produtos exclusivos composta 
por pizzas cortadas para aperitivo. “Resolvemos expandir o conceito do Espaço do Chopp da 
Brahma devido à grande aceitação que o projeto obteve neste primeiro mês de funcionamento. 
Além de gerar visibilidade e aumento das vendas para nossa marca e para o chope Brahma, 
conseguimos proporcionar aos clientes um ambiente de bar moderno, um lugar aconchegante e 
agradável”, afirma.  
 
O espaço conta ainda com um sistema de serviço personalizado, com atendentes nas praças de 
alimentação para anotar e levar os pedidos dos clientes diretamente às mesas, como acontece 
nos restaurantes tradicionais.  
 
“Este projeto reforça a nossa presença de uma forma diferenciada no segmento de alimentação. 
Continuamos inovando e iniciativas como esta contribuirão para uma maior aproximação e 
penetração do chope da Brahma junto aos consumidores, quebrando a barreira de que nas redes 
de alimentação não tínhamos chope de qualidade”, declara João Badaró, gerente nacional de 
Chope da AmBev.  
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Hoje, a Pizza Hut envolve 63 lojas espalhadas por nove estados e 17 cidades brasileiras. Só nos 
últimos seis meses, a rede abriu cinco rest aurantes no País (Belém, Campo Grande, Goiânia, São 
Paulo e Curitiba) e pretende inaugurar mais duas até o fim deste ano (uma no Rio de Janeiro e 
outra em Brasília).  
 
Em 2003, o faturamento do grupo no País chegou a R$ 80 milhões. A expectativa para este ano é 
um crescimento de 10%, impulsionado principalmente graças à inauguração das novas lojas. O 
custo de uma filial varia de R$ 800 mil a R$ 1 milhão. Depois de uma primeira tentativa frustrada, 
em meados dos anos 90, a Pizza Hut volta ao Rio de Janeiro. Na época, a empresa chegou a ter 
19 filiais no estado, todas fechadas em 1997. Agora, pretende inaugurar duas lojas. 
 
De acordo com Alan Guettá, proprietário da Guettá Franchising , consultoria especializada no setor 
instalada no Rio de Janeiro, ainda há espaço para a Pizza Hut no mercado carioca, desde que ela 
priorize o conceito de pizza servida em restaurantes. Segundo ele, empresas como a Domino’s e a 
Mister Pizza dominam hoje o mercado de entregas em domicílio, no estado.  



“Não há mais espaço para concorrência neste nicho. A rede americana terá de apostar suas fichas 
em restaurantes diferenciados para atrair novamente a clientela”, orienta Guettá.  
 
André Friedheim, sócio da Francap , concorda. “A Pizza Hut tem mudado o seu conceito de 
negócios. Eles querem ser uma pizzaria, não mais uma pizzaria fast-food. Eles erraram porque 
acharam que modelo vigente hoje nos Estados Unidos também funcionaria no Brasil. Demoraram 
a enxergar isso, mas estão de volta e vão conquistar mercado. Há espaço para o segmento em 
que eles querem atuar”, acredita. 
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