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RESTAURANTES

Daniel Hessel Teich

De maneira geral, os brasileiros
costumam enxergar a Pizza Hut
como uma espécie de McDo-
nald’s que vende pizza cara em
caixinhas de papelão. É essa ima-
gem que os donos da marca em
São Paulo pretendem sepultar
de vez a partir de agora. As lojas
paulistanas da maior cadeia de
pizzarias do mundo, com 12 mil
restaurantes espalhados por 88
países, estão passando por uma
verdadeira cirurgia plástica para
arrancar a Pizza Hut do mundo
do fast-food. Além da pizza, o
cardápio agora inclui saladas, ri-
sotos, massas, frango, novas so-
bremesas e até carta de vinhos
com 40 rótulos fornecidos pela
importadora Expand.

Dos 16 restaurantes da rede
na Grande São Paulo, quatro são
novos e cinco passam por refor-
mas para se enquadrar ao novo
padrão da marca – serão bem
mais luxuosos e confortáveis.
Uma nova unidade está em cons-
trução no bairro de Pinheiros.
As lojas expressas nas praças de
alimentação dos shopping cen-
ters também começam a mudar.
“Acabou a fase da pizza em cai-
xa de papelão”, diz Jorge Aguir-
re, diretor-geral da Pizza Hut em
São Paulo. Mesmo nas versões
express, a pizza vem no prato.

O primeiro restaurante dentro
do novo conceito, na rua Amau-
ri, vitrine da gastronomia em
São Paulo, foi inaugurado há
um ano. Desde então, o formato
passou por um processo de sinto-
nia fina que acaba de ser concluí-
do. Se antes concorria com os
fast-food convencionais, a Pizza
Hut agora quer se colocar no
mesmo patamar de outras redes,
como America, Outback e TGI
Friday’s, num conceito batizado
como “casual dining”.

A idéia é servir refeições com-
pletas com entrada, prato princi-
pal e sobremesa, com preço mé-
dio de R$ 20 por pessoa, fora ser-
viço e bebidas. Numa estratégia
de valorizar a marca, cada restau-
rante passa a ter uma espécie de
boutique na entrada com produ-
tos como canecas, copos e ursos
de pelúcia com o logotipo Pizza
Hut. Os preços das lembranças
começam em R$ 9,90 (copo) e
vão até R$ 179 – os ursos gigan-
tes de pelúcia que ocupam algu-
mas das mesas do restaurante.

A mudança na Pizza Hut faz
parte de um esforço de recupe-
ração da marca em São Paulo
empreendido desde 1999, quan-

do a franquia paulistana foi
comprada pelo grupo Interna-
cional Restaurantes do Brasil.
Também é uma forma de reposi-
cionar a empresa num mercado
extremamente competitivo. A
Pizza Hut chegou ao Brasil em
1989, quando ainda era uma
das divisões do grupo Pepsico,

dono da Pepsi. Assim como ou-
tras cadeias de alimentação, te-
ve uma trajetória bastante aci-
dentada e por pouco não fechou
de vez a operação brasileira, co-
mo fizeram outras redes interna-
cionais, como KFC, Arby’s e
Subway. “Nos consideramos

sobreviventes de um processo
que afundou outros concorren-
tes poderosos”, diz Aguirre.

Contra a Pizza Hut pesavam
alguns problemas. O primeiro
era o produto, muito diferente
da pizza a qual o brasileiro esta-
va acostumado. O outro era o
preço, alto demais mesmo para
cidades com maior poder aqui-
sitivo, como São Paulo. Muitas
das matérias-primas eram im-
portadas. O queijo vinha da No-
va Zelândia e vários ingredien-
tes eram trazidos dos Estados
Unidos. “Hoje todos os nossos
fornecedores são brasileiros”,
diz Aguirre.

A pizza continua cara, mas,
em compensação, a rede busca
outros consumidores que não
são os mesmos das pizzarias de
bairro. Também curvou-se ao
gosto local, introduzindo ou-
tros tipos de massas e até mes-
mo uma versão com recheio de

catupiry nas bordas. O cardá-
pio novo da rede é assinado
por duas nutricionistas, que
dão dicas de como combinar
os pratos de forma mais sau-
dável.

Segundo Aguirre, as mu-
danças estão dando resultado.
No ano passado o faturamen-
to foi de R$ 30 milhões na
Grande São Paulo, valor
118% maior do que o registra-
do em 1999, quando a Interna-
cional Restaurantes assumiu
a franquia. Desde 2000, o gru-
po opera no azul, coisa que
nunca havia acontecido des-
de a instalação da marca no
País. Além da Grande São
Paulo, a Pizza Hut está pre-
sente em oito Estados brasilei-
ros, com 48 restaurantes
cujos proprietários negocia-
ram as franquias diretamente
com o grupo americano
YUM!, o dono da marca. ●
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Hello Kitty vai
à luta contra os
Cavaleiros Jedi
McDonald’s e Burger King travam nova
guerra do hambúrguer em São Paulo

Armaquenãomata
seráatraçãoemfeira

NOVA ERA – Segundo Jorge Aguirre, acabou a fase da pizza em caixa de papelão

BRINDES – João Antonio ganhou o Astro Boy e, Ludmila, a Hello Kitty

NOVO – Parthenon Manaus, flat recém-inaugurado da rede Accor

Pizza Hut pretende
ir além do fast-food
Franqueadora da rede americana em São Paulo reforma restaurantes e inclui
saladas, massas, risotos e vinhos no cardápio para valorizar a marca

Amazônia atrai investimentos em hotéis
Grupos estrangeiros apostam na capacidade da região de receber clientes classe A

Com as mudanças
implantadas a partir
de 1999, rede opera
com lucro no Brasil
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Na guerra do hambúrguer vale tu-
do, e as armas escolhidas para a
nova batalha são a Hello Kitty
contra Darth Vader e Chewbac-
ca, da série Guerra nas Estrelas.
Na semana passada, o McDo-
nald’s trouxe de volta as gati-
nhas japonesas que já foram dis-
tribuídas como brinde no ano pas-
sado, numa versão modernizada.
A promoção tem ainda o persona-
gem Astro Boy, um robô de dese-
nho animado japonês muito po-
pular entre a criançada. O objeti-
vo é vender 4 milhões de kits
McLanche Feliz. O McDonald’s
investiu R$ 2,4 milhões na pro-
moção. “O volume de brindes é
15% maior que o da campanha
anterior, com a Barbie e Hot
Wheels”, afirma Daniel Arantes,
executivo de marketing de rede
no Brasil.

Já o Burger King, que tem ape-
nas três lojas em São Paulo, dis-
tribui junto com seus lanches in-
fantis, a partir do dia 9, seis brin-
quedos colecionáveis ligados ao
filme Guerra nas Estrelas III: A
Vingança de Sith, que estréia dia
19. Também serão vendidos co-
pos ligados ao filme. A rede não
revela a quantidade de brindes
envolvidos na promoção nem o
valor do investimento. A campa-
nha faz parte da estratégia global
do Burger King, num acordo fe-
chado nos Estados Unidos com a
Lucasfilm, dona da marca Star
Wars.

Desde que chegou ao Brasil
no fim do ano passado, o Burger
King adotou uma estratégia
agressiva para firmar sua marca.
“A idéia é mostrar que somos os
grandes concorrentes do McDo-
nald’s”, diz Afonso Carlos Bra-
ga, gerente de marketing da em-
presa. No mês passado, o Burger
King estampou em outdoors
uma provocativa campanha em
que chamava o sanduíche-símbo-

lo do concorrente, o Big Mac, de
Biguinho, em comparação com
as dimensões de seu carro-chefe,
o Whopper.

Na mesma época, o McDo-
nald’s lançou um novo lanche,
batizado como McNífico, dirigi-
do a consumidores na faixa dos
20 a 30 anos. O produto é uma
combinação farta de pão, ham-
búrguer, queijo, tomate, alface e
maionese. Lembra um cheese-sa-
lada clássico, desses de lanchone-
te de bairro. A diferença se reduz
a particularidades como o gerge-
lim do pão. “Isso fomos nós que
inventamos”, diz Arantes. Segun-
do o executivo do McDonald’s,
o sanduíche foi desenvolvido a
partir das preferências dos brasi-
leiros. “Só quem conhece bem o
mercado brasileiro é capaz de
lançar um sanduíche assim”, diz.

Em outro lance, o Burger
King passou a vender bifes de
hambúrguer extras por R$ 1,50
para os compradores dos Who-
ppers. Com isso, é possível se
comprar um sanduichão com até
três porções de carne. “A idéia é
reforçar para o consumidor o con-
ceito ‘Faça do seu jeito’”, diz
Braga.

A matriz do Burger King vê a
operação brasileira com bons
olhos. O chefão da rede, Greg
Brenneman, se disse entusiasma-
do com o desempenho das lan-
chonetes em uma entrevista ao
The Wall Street Journal na sema-
na passada. O País foi escolhido
como um dos grandes mercados
para a empresa, ao lado da Chi-
na. Uma prova disso é que, com
apenas três lojas, a empresa já
tem um staff local, quando a pra-
xe seria comandar a operação a
partir da sede em Miami. Até o
fim do ano, deverão ser abertas
mais seis novas lojas em São Pau-
lo. Sinal de que a briga está ape-
nas começando.● D.H.T.

TURISMO

Liege Albuquerque
MANAUS

Pelo menos três grandes apos-
tas no setor de hotelaria, trazi-
das por empresas estrangeiras,
aportam no Amazonas nos pró-
ximos meses. Estão nessa fila
um navio-hotel, que promete
uma versão mais confortável
dos tradicionais gaiolões que
cruzam os rios da Amazônia, e
dois novos hotéis de selva –
um da rede Hilton e outro da
Accor, disputando a mesma
área incrustada na selva, a
mais de 200 quilômetros da ca-
pital, em Novo Airão.

“Manaus é uma das melho-
res apostas para a hotelaria des-
te século”, defende o diretor
de operações da rede Accor no
Brasil, Orlando Souza, que re-
centemente inaugurou um no-

vo flat na região, o Accor Par-
thenon The Future Manaus.

Segundo a Empresa Amazo-
nense de Turismo (Amazonas-
tur), órgão ligado ao governo
estadual, há hoje em Manaus
regularizados 27 hotéis de sel-
va e 31 urbanos, sem contar
flats e pensões. Há aproxima-
damente 30 mil leitos disponí-
veis em hotéis só na capital.
À espera de registro, há mais
de dez redes hoteleiras, a
maioria estrangeira.

NAVIO
No dia 12 de maio, começa a
primeira temporada nos rios
amazonenses do Grand Ama-
zon Jungle Cruiser, da espa-
nhola Iberostar com um sócio
brasileiro não revelado. O na-
vio, que já está ancorado no
porto de Manaus, vai trazer as
mordomias de um cruzeiro de
luxo, com diárias que variam

de US$ 276 a US$ 470, con-
forme o estilo de uma das 75
cabines.

No valor está incluída a ali-
mentação a bordo, bebidas,
passeios, atividades de lazer e
excursões. Para a primeira tem-
porada, não há mais vagas.

O navio foi construído no es-
taleiro Rio Negro, em Ma-
naus, seguindo as característi-
cas exclusivas para navegação
fluvial. Uma das característi-
cas prometidas é que, diferen-
temente dos barcos regionais,
o navio terá água tratada e sis-
tema de esgoto feito a partir de
tecnologia importada da Ale-
manha. Além do imprescindí-
vel ar-condicionado.

Ar-condicionado, por sinal,
será o diferencial dos 80 quar-
tos do hotel de selva Mercure,
no qual a Accor vai atuar co-
mo operadora hoteleira, com
investimento de empresários

italianos. “Vamos inaugurar
em junho de 2006, aproxima-
damente, mas será certamente
o mais luxuoso dos hotéis de
selva do Estado”, promete Or-
lando Souza.

Segundo Souza, o hotel não
vai ter cabanas e decoração
rústica. “Não vamos maquiar
o extremo conforto que o hós-
pede exigente quer ter”, diz.
“Tem gente que quer passar o
dia na selva, mas quer um cin-
co estrelas no fim do dia, antes
da nova aventura. Esta é a
idéia do Mercure.”

Dos três empreendimentos
na fila, é o da rede Hilton que
se tem menos detalhes. Segun-
do a Amazonastur, a área já es-
tá comprada, no município de
Novo Airão. Há ainda um no-
me registrado para o empreen-
dimento: Hilton Jungle Pala-
ce. A previsão de inauguração
é setembro de 2006. ●
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