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Algumas marcas de franquias de refeições rápidas estão buscando novas rotas para 
seus planos de expansão. Uma das alternativas encontradas por elas é a abertura de 
lojas na rua. Este é o caso de franquias como como Spoleto , Montana Grill Express , 
Spedini Trattoria e o Bon Grillê , que estão abrindo suas primeiras lojas nas ruas e 
apostam principalmente em áreas comerciais para atingir o horário de almoço. As lojas 
de rua permitem também novas possibilidades de cardápio, mudanças na estrutura 
física da franquia, garantindo maior conforto aos clientes. Além disso, o custo é menor 
do que nas lojas de shopping e os horários, mais flexíveis.  
 
Para a consultora Ana Vecchi, da Vecchi Ancona Estratégia e Gestão , esse processo é 
muito mais uma questão de estratégia da empresa do que uma tendência de mercado: 
“É importante para as marcas estarem presentes nos shoppings, onde há um público 
fiel e a visibilidade é maior, que faz com que o tempo de consolidação da marca seja 
menor que nas lojas de rua”, afirmou Vecchi. Apesar disso, segundo ela, algumas 
franquias já esgotaram seu potencial de expansão nos shoppings “É uma questão de 
ocupar espaço que a marca ainda não ocupou”.  
 
A rede de culinária italiana Spoleto, que já tem experiência de lojas de rua no Rio de 
Janeiro e em Brasília, inaugurou este mês, em São Paulo, uma loja com conceito 
diferente, segundo o diretor comercial da marca, Luis Felipe Campos. “Essa franquia 
tem um projeto arquitetônico amplo, uma decoração clean, pé-direito alto, ar 
condicionado, ou seja, é uma repaginação da nossa marca”, comentou. Mas, o 
principal motivo de se pensar uma loja de rua, segundo Campos, é mesmo diversificar 
a expansão. “São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, têm excelentes pólos de 
comércio. As lojas de rua funcionam também como outdoors ambulantes para difusão 
da marca”. O investimento dessa franquia foi de R$ 700 mil e a expectativa é de 
alcançar de 400 a 500 clientes por dia nessa loja, na Vila Olímpia considerado um local 
“empresarial e badalado” da cidade. Até julho desse ano, serão mais duas lojas de rua 
em São Paulo e em três anos, a marca espera ter até 20 lojas na capital, fora dos 
shoppings.  
 
No mesmo caminho, a Montana Grill Express, vai inaugurar sua primeira loja de rua no 
centro velho de São Paulo até o início de março. De acordo com um dos sócios da 
rede, Clovis Cabrino, nas lojas de shopping, o fluxo é alto, mas os custos são elevados 
também. A Montana já tem experiência de duas franquias em postos de gasolina e 
mais três em centros empresariais. “Os resultados são muito positivos”. Para Cabrino, 
a maior alteração para o novo conceito será criar ambientes diferentes com mesas e 
decoração própria e o ponto positivo para o franqueado é que as lojas de rua 
geralmente permitem fechar à noite e aos domingos, já que o almoço, nas áreas 
comerciais, compensa o jantar.  
 
O modelo piloto criado na rua, no bairro de Moema, pela rede de fast food Bon Grillê, 
especializada no segmento de grelhados no Brasil, já trouxe frutos positivos. Contudo, 
a marca pretende abrir em 2006 mais três lojas em São Paulo e estender o conceito 
para outras capitais. Com a idéia também de atender o público comercial, segundo o 
gerente de expansão do Grupo Cherto e do Bon Grillê, Sergio Freire, ainda há muito 
mercado em regiões como o centro de São Paulo, região da Paulista e Chácara Santo 
Antônio. “Sentimos que há demanda para o nosso tipo de alimentação nesses locais 
que não têm shopping”, afirmou.  



A Spedini Trattoria Expressa já tem um projeto pronto para a abertura de lojas na rua 
neste ano. Os custos que os franqueados encontram nos shoppings são “proibitivos”, 
segundo o diretor da marca, Lucio Costa. “Na loja de rua, temos a qualidade de um 
bom restaurante aliado à rapidez do fast food” , afirmou. Além disso, de acordo com 
Costa, em algumas cidades, como Londrina, os shoppings são distantes do centro e 
distante dos locais de trabalho das pessoas, portanto, é outro tipo de mercado que 
eles pretendem alcançar. 
 
“As vantagem são muitas. No shopping você não é dono do seu negócio e fica sujeito 
aos horários deles. Além disso, você pode ter uma equipe reduzida, sem necessidade 
de escala de folgas, porque pode fechar aos domingos”, afirmou. Para 2006, a Spedini 
segue em expansão e pretende dobrar as cinco lojas que tem em São Paulo. Para as 
lojas de rua, a marca está em busca de locais ideais que trarão melhores resultados.  
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