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Para marcar o início de uma nova fase e incrementar os negócios deste e do próximo ano, a rede 
Pizza Hut resolveu apostar em estratégias de propaganda após um período de três anos sem 
direcionar recursos para isso. Nesse período, os investimentos foram direcionados apenas a 
lançamentos de produtos, ações em pontos-de-venda e promoções para os clientes. Após esse 
jejum, a empresa decidiu que era hora voltar a investir em publicidade. Por isso, R$ 2 milhões 
foram destinados este ano a ações de marketing. Para realizar esses projetos, a rede contratou a 
agência MPM Propaganda — do publicitário Nizan Guanaes. 
 
"É o momento certo para mostrarmos nosso novo conceito, de fugir da imagem de fast food. 
Agora, podemos apresentar o resultado de um trabalho de cinco anos", afirma Jorge Aguirre, 
diretor-geral da Pizza Hut na Grande São Paulo. Segundo ele, há cinco anos a Pizza Hut passa por 
uma reestruturação, quando os negócios foram assumidos pela Internacional Restaurantes do 
Brasil (IRB) . "Estávamos priorizando o fortalecimento da marca, os resultados operacionais e 
financeiros da companhia", diz. 
 
O empresário afirma que investir em promoções, lançamentos de produtos e ponto-de-venda é 
algo fundamental para o negócio de alimentação e traz ótimos resultados. "Por isso, 
continuaremos investindo nesse tipo de comunicação", conta. 
 
Para coroar esse 'retorno' à mídia, a MPM desenvolveu um filme que vai ao encontro da proposta 
da empresa de aumentar ainda mais o movimento, principalmente no horário do almoço, que hoje 
já representa 30% das vendas da rede em São Paulo. Intitulado Toda Hora, o filme será veiculado 
inicialmente em redes de televisão MTV , Multishow , Telecine e TNT . Haverá banners nos 
principais portais do País e há ainda a possibilidade do lançamento de um spot de rádio 
(inserções) com o jingle da campanha. 
 
Considerada por alguns especialistas a maior rede de pizzarias do País, a rede já opera em de 100 
países com mais de 12 mil restaurantes. No Brasil, existem 62 restaurantes, sendo 16 na Grande 
São Paulo. A companhia garante ter crescido cerca de 60% no ano passado. A receita foi de R$ 80 
milhões, sendo R$ 30 milhões somente em São Paulo. 
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