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Projeto prevê franquias instaladas nos shoppings e aeroportos do País  
 
A Brahma vai passar para o outro do balcão a partir deste mês, quando lança oficialmente o 
Quiosque Chopp da Brahma, já em fase experimental no Shopping Tijuca, no Rio. Uma das 
marcas da AmBev - empresa que tem uma fatia de 69% do mercado brasileiro de cerveja e 
encerrou 2002 com faturamento de R$ 7,35 bilhões -, a Brahma é a ponta-de-lança do projeto 
que prevê pelo menos 20 pontos-de-venda até o fim do ano e 40 até 2004.  
 
Atualmente, a AmBev negocia com a Multiplan a instalação de sete quiosques em shoppings da 
empresa em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Ribeirão Preto e Brasília. O investimento inicial, de R$ 
90 mil, será feito por franqueados.  
 
No valor estão incluídos mobiliário, equipamentos, apostilas e o treinamento na Real Academia do 
Chopp, mantida pela AmBev.  
 
O diretor de Marketing de Cerveja da AmBev, Miguel Patrício, acredita que o franqueado terá 
retorno do investimento entre 12 e 24 meses. "Na venda de 6 mil litros/mês, o faturamento/mês 
será em torno de R$ 40 mil e o lucro de R$ 10 mil", calcula Patrício, que considera necessário que 
o franqueado contrate ao menos quatro funcionários. Os quiosques também oferecerão quatro 
tipos de sanduíches e petiscos, "mas a intenção não é que se transforme em bar, tanto que estará 
fora das praças de alimentação dos shoppings e aeroportos com os quais fecharemos acordos."  
 
A opção pelo sistema de franquia, disse Patrício, foi conseqüência natural do projeto, pois a 
intenção da empresa não é fazer ela mesma a venda direta, mas abrir um novo canal que possa 
ser explorado por franqueados, com pessoal treinado pela empresa.  
 
Como o tempo de vida útil de um barril de chope é de cinco dias, explica Patrício, a empresa 
optou por um canal onde o giro possa ser rápido. "Muitos homens ficam esperando no shopping 
enquanto as mulheres fazem compras, e o quiosque supre essa necessidade de ponto de 
encontro", diz a gerente da área de chope da AmBev, Flávia Rocha.  
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