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Comum no exterior, o modelo de loja "store in store", que permite que duas franquias dividam um 
mesmo espaço, ganha uma nova unidade no Brasil. Trata-se da rede de "fast food" especializada 
em massas, Spoleto, que se juntou à pizzaria Domino’s Pizza, em Belo Horizonte. Esta é a 
primeiro loja com este modelo na capital mineira e também a primeira parceria realizada entre as 
duas redes, após o grupo Spoleto ter adquirido comando da Domino’s Pizza no Brasil, que 
pertencia ao grupo mexicano Alsea.  
 
Segundo o presidente da Spoleto, Eduardo Ourivio, a expectativa é que, com a nova parceria, sua 
empresa - que em 2005 faturou R$ 100 milhões - cresça de 15% a 20% este ano. O empresário 
diz que a união com o grupo mexicano também prevê a abertura de novas unidades da Spoleto no 
México, onde a empresa já possui dois pontos de vendas. "Estamos prevendo abrir este ano mais 
cinco lojas em território mexicano."  
 
Parceria com o Bob’s  
 
Esta é a segunda "joint venture" realizada pela Spoleto no Brasil. Em 2005, a empresa fechou 
parceria com a rede Bob’s. Na ocasião, duas novas unidades da rede de massas foram acopladas 
à de sanduíches, nas cidades de Brasília e Vitória. Após a implementação da "store in store", 
ambas as lojas dobraram o faturamento.  
 
Para o presidente Ourivio, o modelo "store in store" é uma tendência que deverá alavancar ainda 
muitos negócios e parceria no Brasil. Ele cita que a vantagem, além da divisão de custos - pois 
despesas como aluguel, condomínio, água e luz podem ser repartidas entre os franqueadores - a 
maior opção de produtos para o cliente aumentam as vendas e conseqüentemente o faturamento. 
"Trabalhamos com o conceito de praça de alimentação. Em uma família há pessoas que no dia 
preferem comer pizza e outras salada", explica.  
 
A parceria entre Domino’s e Spoleto deverá movimentar o modelo no Brasil, pois ambas estão em 
amplo crescimento. Segundo Ourivio, em sete anos de operação, a Spoleto hoje se tornou a maior 
rede de massas italianas no Brasil, com cerca de 110 lojas.  
 
Já a Domino´s Pizza, que prioriza o atendimento "delivery", atende uma média de entrega de 110 
mil pizzas por mês no País. Já nos próximos seis meses, a pizzaria pretende aumentar este 
número em 20%.  
 
Uma loja padrão da Spoleto exige um investimento por parte do franqueado entre R$ 270 mil e 
R$ 300 mil. A taxa de franquia é de R$ 50 mil a R$ 60 mil. Os royalties são de 6%, mais 2% no 
fundo de promoção da marca. O faturamento médio mensal é estimado em R$ 85 mil em loja de 
shopping.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 fev. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 


