
Pizza Hut se recupera com diversificação 
Camila Teich 
 
A Pizza Hut da Grande São Paulo (Internacional Restaurantes do Brasil) procura sócios e 
investe em marketing para acelerar sua expansão na região, responsável por um terço dos 
negócios no Brasil. Desde que começou a apostar na diversificação do cardápio (saladas e 
outras massas) e sofisticação dos restaurantes em São Paulo, há sete anos, a Pizza Hut 
reverteu perda acumulada, de US$ 10 milhões até 1999, e registra crescimento médio de 12% 
ao ano. Recentemente, a também internacional Domino’s Pizza mudou sua identidade visual e 
intensificou a estratégia de comunicação.  
 
Pizza Hut cresce com a diversificação 
 
Marca, que tem bons resultados com um cardário variado, investe R$ 3 milhões em nova 
propaganda. Nos últimos sete anos, a Pizza Hut investiu no reposicionamento de sua marca, 
deixando de lado a exclusividade da venda de pizza e sofisticando seus restaurantes na Grande 
São Paulo. O resultado foi a reversão da perda acumulada estimada em US$ 10 milhões até 
1999 e o registro de crescimento médio de pouco mais de 10% ao ano. Agora, vai aceitar 
novos investidores para acelerar a expansão da rede, segundo o diretor-geral da Internacional 
Restaurantes do Brasil (IRB), empresa franqueada da marca para a Grande São Paulo, Jorge 
Aguirre.  
 
Com a meta de faturar R$ 36 milhões neste ano, a Pizza Hut de São Paulo - responsável por 
cerca de 1/3 dos negócios no Brasil - destinará R$ 3 milhões para suas estratégias de 
marketing neste ano. Acaba, aliás, de contratar uma nova agência, a SNBBnovagência. E a 
verba é proporcional à alta do faturamento, que cresceu 13% em relação a 2004. Desde 1999, 
quando a IRB assumiu em São Paulo, o montante aumentou em média 12% ao ano.  
 
Neste ano, Pizza Hut manterá sua linha de comunicação, mas trabalhará individualmente cada 
uma de suas três frentes de atuação: restaurantes, express e delivery. A intenção é sair do 
convencional e crescer fora da mídia tradicional. "Não somos voltados a contratar empresas 
especialistas no segmento de alimentação. Queremos novas idéias", afirma o Aguirre, que já 
atuou pelo McDonald’s e Bobs.  
 
O executivo afirma que em pesquisas de mercado a marca é vista como "grife das pizzas". 
"Isso em um mercado de cerca de 5,8 mil pizzarias, número maior que na Itália", diz o 
executivo. Recentemente, uma outra marca estrangeira, a Domino’s Pizza , investiu mudança 
da identidade visual de suas lojas, começando pelo Rio de Janeiro. A marca também reforçou 
seu marketing para atingir o público jovem, de 18 a 35 anos, seu grande alvo.  
 
A investida da Domino’s, entretanto, não preocupa a Pizza Hut, segundo Aguirre. Hoje, entre 
seus principais concorrentes em São Paulo estão a australiana Outback, a Apple Bee’s e TGI 
Friday’s. Estima-se que o mercado de alimentação onde a Pizza Hut atua movimente cerca de 
R$ 5 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).  
 
Jorge Aguirre explica que a partir de 1999 a Pizza Hut iniciou um processo de 
reposicionamento para sair do conceito de fast-food e consolidar-se no chamado "casual 
dining". "Lançamos produtos, como massas, saladas e sobremesas, para enriquecer o cardápio 
e sair da exclusividade da pizza, que também passou a ter cinco tipos diferentes de massa", 
informa o diretor-geral da IRB, ao acrescentar que a estratégia foi intensificada nos últimos 
três anos. Hoje, a Pizza Hut tem 16 restaurantes na Grande São Paulo. E quer mais. 
Justamente por isso procura novos sócios para a região.  
 
Nos últimos sete anos foram aportados R$ 7,5 milhões em reformas, recolocações e 
construção de restaurantes. Cerca de 80% dos estabelecimentos de São Paulo foram 
reestruturado, ganhando nova identidade visual e mobiliário.  
 
A alteração no posicionamento resultou, além do cresciemento no faturamento, na elevação da 
freqüência durante o horário de almoço. No ano passado, por exemplo, a alta foi de 35% 



durante este período. O conceito de "casual dining" já vinha sendo empregado na Europa. No 
mundo, a rede Pizza Hut tem 12 mil restaurantes. Em solo nacional, são mais de 60 unidades.  
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