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Mercados,

Empresas & Cia.
PIZZA DE BACALHAU 
VENCE CONCURSO

Este ano, o concurso Meu 
Nome Virou Pizza, da Kokimbos 
Pizza & Picanha, saiu do ambien-
te privado e foi para um espaço 
público. Em sua sexta edição, ele 
foi realizado na área de convivên-
cia do Shopping Parque Balneário e 
reuniu muitos curiosos, alguns atraídos 
pelos amadores que preparavam suas pizzas 
ao vivo e outros, bem numerosos, que foram 
em busca de uma selfie ou um autógrafo 
do santista � nalista do MasterChef Brasil, 
Raul Lemos. Ele integrou o júri, que teve 
ainda Maísa Campos, santista vencedora 

bacalhau puxado no azeite com alho e alho-
-poró sobre mussarela. Em segundo lugar, 
� cou Roberto Cruz, com uma pizza com 
burrata (queijo fresco italiano), presunto 
cru e tomates. Essa é a terceira vez que ele 
� ca entre os � nalistas do concurso. Na ter-
ceira colocação, outro que também não era 

estreante. Finalista pela segunda vez, 
Renier Canizzarro Franco Ju-
nior agradou com a pizza com 

carne seca, lascas de amên-
doas, Catupiry, alho-poró 
e palmito. As três pizzas 
entraram no menu da 
Kokimbos com os nomes 
Rosemary, Cruz e Mar-
cella, respectivamente. 
www.kokimbos.com.br

LINHA CULINÁRIA 
CATUPIRY: OS 
INGREDIENTES QUE 
FALTAVAM NA SUA 
COZINHA!

Atenta às tendências gastronômicas 
do mundo e disposta a fazer do ato de 
cozinhar uma experiência única, a Ca-
tupiry, marca referência no segmento 
de lácteos, reformulou sua linha culiná-
ria, que agora conta com quatro novos 
sabores em embalagem sachê de 250g. 
Novidades que prometem ampliar as 
possibilidades na arte de criar receitas, 
atribuindo a cada momento um gostinho 
especial. Versáteis, de fácil manuseio 
e ideais para conferir cremosidade às 

mais diversas preparações, os produtos são 
ingredientes por excelência para ressaltar o 
sabor e incrementar as refeições do dia a dia, 
sejam elas doces ou salgadas. 

E, agora, além das versões Tradicional 
e Light, a linha culinária da Catupiry, total-
mente elaborada a partir de produtos natu-
rais, também conta com os sabores Ched-
dar, Quatro Queijos, Alho Poró e Tomate 
Seco, estes dois últimos com peda cinhos 
de ingredientes. Combinações capazes de 

transformar até a receita mais comum 
em opções so� sticadas. 

A renovação da linha também acom-
panha as embalagens, que ganharam 
layout mais moderno, colorido e com 
indicação de uso culinário, reforçando 
a atuação da marca no segmento. Os 
produtos da linha culinária da Catupiry 
estão disponíveis em sachê de 250g e po-
dem ser encontradas nos supermercados 
de todo o país.  www.catupiry.com.br

de outro reality culiná-
rio, o Cozinheiros em 
Ação, da GNT, e a edi-
tora do Blog Boa Mesa, 
Fernanda Lopes.

A  v e n c e d o -
ra da noite foi 

R o s e m a r y 
de Oliveira 
Xavier, que 
criou uma 
pizza com 
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FRANQUIA MEGA PIZZA APRESENTA NOVOS 
SABORES COM A LINHA MEGA PREMIUM

A franquia Mega Pizza revolucionou 
o cardápio neste � m de ano com a linha 
Mega Premium. As novas pizzas da 
marca, disponíveis nas duas unidades 
de Campinas, SP, trazem combinações 
sofisticadas de pepperoni, contrafilé, 
peito de peru, lombo, mostarda, molho 
barbecue, entre outros ingredientes. 
Produzidas artesanalmente nos ta-
manhos broto, grande, super e MEGA, 
as pizzas podem chegar a 60 centíme-
tros de puro sabor!

Os grandes destaques são os sabores 
Pepperoni, Texas, Francesa, Natural e 
Contra� lé na Mostarda. “A linha Mega 
Premium traz protagonistas requintados, 
como o lombo suíno, o contra� lé bovino, o 
peito de peru e o salame especial condimen-
tado com páprica, mais conhecido como 
pepperoni. Tais componentes, combinados 
com molhos e queijos especiais, como bar-

becue, mostarda, cheddar e parmesão, 
agradam o público que não abre mão 
de apreciar o que há de melhor quando 
o assunto é pizza”, comenta Gisele 
Lagos, proprietária da franquia.

O proprietário Diego Lagos 
explica as escolhas pelos novos in-
gredientes “São criações destinadas 
ao paladar do brasileiro, fã de carne 
bovina. A junção dos novos compo-
nentes trazem o churrasco tipicamente 
americano para a massa da pizza, 
fazendo sucesso com todas as idades”.

Nos fornos à lenha, a madeira de 
eucalipto em combustão exala va-
pores aromáticos que se impregnam 
nos ingredientes, ou seja, a pizza � ca 
levemente defumada, proporcionan-
do uma grande diferença no paladar, 
além de deixar uma textura muito cro-
cante e saborosa!  www.mpizza.com.br

PIZZA HUT SÃO PAULO OFERECE CAFÉ NAS LOJAS EXPRESS
A partir de agora, a parceria da 

Pizza Hut São Paulo com o Grupo 
3corações está consolidada também 
nos modelos Express da maior rede 
de pizzarias do mundo. Os cafés da 
marca podem ser degustados nas uni-

dades localizadas em alguns shoppings. A 
grande novidade é que o próprio cliente 
tem a liberdade de preparar o seu café. 
Nos balcões das lojas Express estão dis-
poníveis a TRES, máquina de cápsulas de 
multibebidas do Grupo 3corações, com as 

opções Café Espresso, Vibrante 
e Supremo. As lojas Dine in e 
em aeroportos já contam com 
opções da 3Corações desde 
junho.

O Espresso Supremo - 
adocicado, de baixa acidez 
cítrica, sabor intenso e com 
notas de amêndoas, nozes, 
cacau e frutas secas - e o Es-
presso Vibrante - encorpado 
e marcante, com excelente 
doçura e notas de chocolate 

e caramelo - são algumas das opções 
disponíveis nas unidades Express da 
Pizza Hut São Paulo. Os endereços 
das lojas Express Pizza Hut São Pau-
lo podem ser encontrados no site 
www.pizzahut.com.br/restaurantes . 
Para conhecer melhor as outras be-
bidas do Grupo 3corações, acesse 
www.3coracoes.com.br
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CATUPIRY® LANÇA REQUEIJÕES SABORIZADOS PARA FOOD SERVICE
Acompanhando o ritmo dinâmico 

do mercado de food service, a Catupiry® 
amplia a sua Linha Pro� ssional com 
requeijões cremosos em bisnaga 
de 800g nos sabores 4 Queijos, 
Cheddar, Tomate Seco e Alho- 
Poró. 

Além da embalagem prática, 
que facilita a sua aplicação, os 
novos produtos se diferenciam 
por serem elaborados com ingre-
dientes 100% naturais, sem adi-
ção de corantes e aromatizantes.

A versão 4 Queijos combina 
mussarela, parmesão, gorgonzola 
e requeijão Catupiry®. A Cheddar 
tem sabor marcante do queijo fundido 
preferido dos jovens. A opção Tomate 

Seco traz pedaços da fruta desidratada e 
temperada. E o de Alho-Poró conta com 

aroma e sabor envolvente dessa erva, 
que está virando “febre” nos cardá-

pios dos restaurantes e lancho netes 
do país. 

Os novos requeijões cre-
mosos da Linha Pro� ssional da 
Catupiry® podem ser utilizados 
nas mais variadas receitas, 
inclusive, nos recheios e co-

berturas de tortas, pizzas, pães e 
salgados, no preparo de molhos, 

entradas, petiscos e sobremesas. 
Os lançamentos da Linha Pro-

� ssional Catupiry® estão disponíveis 
nas melhores redes atacadistas de todo 
o país.   www.catupiry.com.br

CHANCE DE RECOMEÇAR
O aprendizado de um novo ofício é 

uma das apostas da Fundação Casa na 
tarefa de ressocializar menores infrato-
res. Na unidade 2 de Santo André, 20 
dos 64 internos que cumprem medida 
socioeducativa têm oportunidade de se 
pro� ssionalizar como pizzaiolo desde o 
início do ano.

As aulas diárias, fornecidas mediante 
parceria com a Associação Horizontes, 
ocorrem no período da tarde, já que 
pela manhã os jovens recebem o ensino 
formal. A professora orienta, mas são os 
internos que colocam a mão na massa. 
Entre as técnicas aprendidas estão desde 
o preparo dos discos de pizza, molho e 
os diversos tipos de recheio, até o trato 
com o cliente. A ideia é que os menores 
infratores saiam da Fundação Casa 
preparados para o mercado de trabalho, 
inclusive com certi� cado.

A atividade já está entre as preferidas 
dos jovens, que se dedicam e sonham 
com a mudança de vida. Um interno de 
Diadema, que acabou de completar 18 
anos, está entre os alunos mais aplicados. 

Ele, que cumpre medida por ter se envolvido 
com o trá� co de drogas, está perto de con-
cluir seu período de internação, após um ano 
e um mês. “Eu escolhi o curso de pizzaiolo (a 
unidade também oferece formação em áreas 
como eletricista, jardineiro) porque o meu 
cunhado tem uma pizzaria e eu poderei tra-
balhar lá. Além disso, também posso fazer uma 
pizza ou uma massa no � nal de semana em 
casa para receber os amigos e familiares”, disse.

Para outro adolescente, de 17 anos, que 
cumpre medida socioeducativa há seis me-
ses, o curso de pizzaiolo despertou o sonho 

de abrir uma pizzaria. Morador da Zona 
Leste, na Capital, o interno confessou 
que nunca tinha cozinhado antes e que 
foi a psicóloga da Fundação Casa que o 
orientou a escolher pela formação de piz-
zaiolo. No entanto, assim que co meçou a 
aprender a preparar as massas, se apaixo-
nou pelo ofício. “Parei de estudar no 7º 
ano (do Ensino Fundamental) e continuei 
aqui. Assim que sair (daqui um ano) vou 
atrás de uma formação e também quero 
fazer uma faculdade. É vida nova daqui 
para � ente.”
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RUSSO PREFERE SE CASAR COM UMA PIZZA 
PARA EVITAR “RELAÇÃO COMPLICADA”

Cansado de estar solteiro, um homem 
que vive na Rússia, e não teve seu nome 
divulgado, decidiu se casar com uma 
pizza. Para a cerimônia simbólica, que 
aconteceu em uma pizzaria na cidade de 

Tomsk (Rússia), a caixa de pizza foi “vestida” 
com um véu de noiva.  De acordo com o Mir-
ror, o jovem decidiu se casar com a comida 
da sua vida depois de concluir que as relações 
humanas são difíceis.

“O amor entre dois seres humanos é 
uma coisa complicada”, diz ele, segundo o 
jornal britânico. “Percebi que metade dos 
meus amigos estava reclamando sobre seus 
relacionamentos, enquanto os outros estavam 
reclamando sobre não estar em um. A pizza 
não irá te rejeitar ou te trair e, falando � anca-
mente, eu amo isso”.

Apesar da “união” não ter sido conside-
rada pelas autoridades, os funcionários da 
pizzaria � zeram uma certidão de casamento, 
que ele assinou perante as testemunhas.

O que ele pretende fazer a noite com 
a sua pizza continua sendo um mistério!
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O tropeiro é a comida mais consumida 
nos arredores dos estádios de Belo Horizon-
te, assim como o X-coração em Porto Alegre 
e o espetinho em Recife. Em São Paulo, o rei-
nado do sanduíche de pernil está ameaçado 
por uma iguaria adorada pelos paulistanos: 
a pizza. Em tempos de crise econômica e 
ingressos caros, redes de pizzaria decidiram 
vender “redondas” grandes, de oito pedaços, 
a R$ 10 na saída dos jogos de Corinthians, 
São Paulo e Palmeiras.

“A gente coloca um preço popular para 
poder alcançar o maior número de pessoas. 
A pizza é padronizada. Colocamos prati-
camente a mesma quantidade de recheio de 
uma normal, só que a gente compra em grande 
quantidade e consegue diminuir os preços dos 
fornecedores”, explica Marcos Campos, da 
Pizzaria Big House.

Segundo ele, são vendidas de 100 a 
150 pizzas no entorno dos estádios Arena 
Corinthians, Morumbi e Allianz Parque 
após o término das partidas. “O cara que 
vende dog não gosta da gente, mas a pizza é 
uma necessidade com essa crise que está tendo. 
O negócio acaba abrindo mais espaço para a 
gente. Nosso interesse mesmo é continuar abas-
tecendo o pessoal. A gente faz por amor, não 
faz por dinheiro”, a� rma o empresário que 
diz ser de família italiana (deve se chamar 
Pinóquio para fazer esse tipo de a� rmação!)

O palmeirense Ivan Yuri Rodarte, que 
experimentou a pizza de R$ 10 pela primeira 
vez na saída da semi� nal entre Palmeiras e 
Fluminense no Allianz Parque, aprovou a 
novidade. “A pizza é super barata, qualidade 
ok e custo-benefício excelente. Foi uma ideia 
genial dos caras, mandaram muito bem. Vale 
muito a pena. Lá dentro (do estádio) o hot-dog 
é caro, não vale a pena. É ruim e muito caro”.

Átila Joly, torcedor do Corinthians, 
conta que a primeira vez que viu esse tipo 
de oferta não foi em um estádio. “Um tempo 
atrás apareceram uns caras vendendo pizzas 
a R$ 10 nas ruas do Centro e região da Rua 
Augusta. Em estádio só vi em Itaquera. Nunca 
tinha visto no Pacaembu. A pizza é ruim (ri-
sos), mas pelo valor resolve bem o problema na 
saída do jogo. Acho que vale a pena”.

De acordo com Marcos Campos, a 
Pizzaria Big House produz quatro tipos de 
sabores: meia Mussarela meia Calabresa, 

Frango com Catupiry, Milho com Catu-
piry e Atum com Cebola. “Quando comi, 
o único sabor que tinha era meia mussarela 
meia calabresa, mas parece que agora tem uns 
sabores diferentes. Dividimos a pizza em várias 
pessoas. Geralmente, o nosso pessoal compra 
duas e divide”, completa o corintiano Joly.

“Lá dentro é tudo caro, um hot-dog é 
um absurdo. A gente torce, pula, canta o jogo 
inteiro, os 90 minutos, saio aqui fora e essa 
pizza é a salvação. A gente já entra no estádio 
guardando os R$ 10 para a saída. É boa de-
mais. Pelo preço e pela fome vale a pena. Todo 
jogo a gente come duas, três pizzas”, a� rma o 
palmeirense Wagner Veiga Jr.

O são-paulino � iago Leite experimen-
tou a iguaria no jogo de ida da semi� nal da 
Copa do Brasil contra o Santos. “Sempre saio 
pelo outro lado, mas fui embora do Morumbi 
pela avenida Giovanni Gronchi. Tava a maior 
chuva. Pensei: ‘vou pegar e comer’. Foi a pri-
meira vez e dividi uma pizza de mussarela com 
uma pessoa. Valeu muito a pena. Achei genial. 
É rápido e o timing perfeito”, exaltou.

Uma vendedora de lanche de pernil e 
cachorro-quente que não quis se identi-
� car criticou as pizzas vendidas a R$ 10. 
“Trabalho em todos os estádios de São Paulo 
e esse negócio da pizza apareceu para quei-
mar � lme. Sai mais fácil comprar uma pizza 
que você tem oito pedaços do que comer um 
lanche de pernil que é o mesmo preço. Um 
pernil enche a barriga, já uma pizza dessas 

deixa estufado por apenas 30 minutos. Nunca 
comi, nunca soube ninguém que comeu e não 
comeria”, dispara.

“Sempre tem espaço para mais um para 
quem está na rua. Eu não deixei de vender 
por causa do pessoal da pizza e tenho certeza 
que quem come a pizza come um pernil ou 
na entrada ou na saída. Está atrapalhando? 
Em parte está, porque às vezes eles chegam na 
� ente do meu carro e começam a gritar ‘pizza 
10 reais!’. Então, o cliente vai olhar para a 
minha cara, vai ver a pizza por R$ 10 e vai 
estar queimando a mim”, acrescenta ela.

O torcedor palmeirense Marcos Viale 
concorda com a ‘tia do dog’. “Eu não compro 
porque não sei a procedência, não sei aonde é 
produzida. Por mais que eu compre em um car-
rinho de lanches, estou vendo o cara manusear 
o lanche. O cara traz o produto e fala que é 
R$ 10? Pode ser um produto bom, mas descon-
� o. Não compro, não con� o. Os caras vêm aí 
com um caminhão e vendem 500 pizzas, mas 
eu não compro”.

Marcos Campos, da Pizzaria Big House, 
não revela seu clube do coração. “Para mim 
é interessante que a equipe mandante ganhe. 
Normalmente, vendemos o mesmo volume 
independente se o time da casa venceu ou não. 
Mas pre� ro que vençam, pois quando perdem 
algumas pessoas saem chateadas e agressivas”. 
Fisicamente, a Pizzaria Big House está es-
tabelecida bem no centro da cidade de São 
Paulo, perto da Avenida Tiradentes! 

EM TEMPOS DE CRISE, PIZZA GRANDE A R$ 10 AMEAÇA REINADO DE 
SANDUÍCHE DE PERNIL NOS ESTÁDIOS DE SP

M E R C A D O S ,  E M P R E S A S  &  C I A
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PIZZARIA LEVA PIZZA ATÉ A CASA DO CLIENTE COM O APERTAR DE 
UM BOTÃO

 E se pedir pizza fosse tão simples 
quanto apertar um botão? É a nova 
proposta da Domino’s. A cadeia de 
pizzarias, uma das maiores do mundo, 
está propondo a ideia do “Easy Order”: 
um botão de verdade que transforma o 
processo de pedir uma pizza em uma 
tarefa de menos de um segundo.

O usuário tem duas opções: um 
botão físico ou um virtual. A primeira 
opção é um pequeno botão magnético 
programável. Ele é pareado com um apli-
cativo de celular por meio de Bluetooth. 
É só salvar seu endereço, detalhes de 
pagamento e gravar o seu pedido favorito. 
Assim que você pressiona o botão, o pe-
dido é registrado, pago e só � ca faltando 
o entregador chegar à sua casa.

O botão físico, no entanto, é limitado 

ao Reino Unido, pelo menos por enquan-
to. Ele será lançado em dezembro, com 
uma segunda leva distribuída a partir de 
fevereiro de 2016. Até lá, é possível usar o 
botão virtual, que � ca dentro do aplicativo 
da Domino’s.

O “Easy Order”, no entanto, não se 
limita apenas ao botão. Ele inclui outras 
alternativas tecnológicas para o pedido mais 
rápido. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
usuários podem solicitar uma pizza pelo 
Twitter apenas enviando um emoji de 
pizza para o usuário @dominos, desde 
que a pessoa tenha sua própria conta 
na rede social associada à sua conta 
na pizzaria.

A ideia da Domino’s também é 
bastante similar à da Amazon, que 
começou a distribuir botões físicos 

para usuários pedirem coisas, como 
sabão em pó. O botão � ca grudado na pa-
rede e o conceito é bem simples. Algum 
produto está acabando ou já acabou? 
Basta apertar o botão e um novo estoque 
chegará à sua casa!
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PIZZA PRETA!?
Pizza Nera (Black Pizza) é o nome, e 

o italiano que diz que a criou garante que 
o processo ajuda na digestão, embora a 
ideia tenha nascido para agradar aos olhos.

E a borda não está queimada, nem a 
massa estragada. É carvão!!! Isso mesmo, 
o premiado chef  italiano Vitantonio 
Lombardo enriquece a massa com carvão 
vegetal, põe ingredientes incríveis e o 
resultado é sucesso.

Lombardo queria criar um prato 
com a cor preta e diz que não foi simples 

chegar à escolha da pizza, uma vez que  
pizza, na Itália, é considerada comida 
de pobre, barata e que “enche a barriga”, 
portanto, não é admitida como opção em 
restaurantes estrelados, como é o caso do 
Locanda Severino.

A moda pegou e se espalhou. Hoje, 
outros restaurantes na Itália já servem a 
Pizza Nera. A ideia também foi adotada 
em “restôs” na Alemanha. Até na China, 
em Beijing, pode-se encontrar a iguaria 
(!?) no Bottega’s pizza Crust. 

E o sabor? Segundo Lombardo, não 
é muito diferente do das pizzas tradicio-

nais, apenas mais leve e suave.
Uma outra solução para quem quiser 

oferecer pizza com a massa preta é usar a 
tinta da lula. O gosto e a textura da mas-
sa ficam um pouco alterados e pode ser 
feita com qualquer recheio.  A Hosteria 
del Piccolo, em Venice, CA, oferece a 
Tonnonera Pizza. Existe também como 
especialidade no Japão, com recheio de 
frutos de mar.

Tal como aquela feita com carvão 
vegetal... não parece muito apetitosa! Não 
se assuste se aparecer em alguma pizzaria 
perto de você em breve!

CHEGOU A HORA DE MATAR A FOME E 
TER LARICA AO MESMO TEMPO

Já tentaram reproduzir a mesma expe-
riência em outros países. Em 2014, 

uma pizzaria de Vancouver, no Ca-
nadá, comercializou algumas pizzas 

preparadas com marijuana e muito 
carinho. Diferente das Happy Pizzas ser-
vidas no Camboja, as opções canadenses 
eram vendidas apenas para maiores de 
18 anos e sob prescrição médica.

Se você for para o Camboja e decidir 
comer pizza,  certi� que-se de escolher um 
sabor de pizza que venha só com queijo. 
Na medida do possível, evite até uma pita-
da de orégano. Isso tudo porque a Happy 
Pizza, vendida em vários locais do país 
asiático, vem com um tempero especial 
de maconha para preencher o estômago. 
O que o Ocidente vê com espanto, é um 
hábito tranquilo dos cambojanos. A “gan-
cha”, como é chamada a maconha por lá, é 
um elemento cultural utilizado na cozinha 
ou em tratamentos médicos. Para se apro-
veitar desse diferencial e atrair turistas, as 
pizzarias criaram uma pizza preparada com 
queijo mussarela e algumas folhas da erva, 
geralmente trituradas, que assumem o lugar 
do tradicional orégano. Nos estabelecimen-
tos em que é vendida, a iguaria sai por volta 
de 7 dólares, ou 28 reais. Na maioria das 
vezes, pode ser adicionado uma pitada extra  
de cannabis por mais 1 dólar.

Obviamente, 
a venda da felici-
dade em forma-
to de pizza só 
acontece porque 
a erva é liberada 
e descriminalizada 
no Camboja. E, com esse 
atrativo quase raro no mundo, o consumo 
da Happy Pizza rende boas histórias entre 
ocidentais, já que, sim, pode dar uma brisa 
errada. Se os relatos das lombras são reais 
ou exagerados, entretanto, ninguém sabe. 
Segundo esse cara no Reddit, o rolê deu erra-
do. “Eu � quei realmente chapado no Camboja 
depois de comer uma Happy Pizza e explodi 
uma vaca com uma bazuca. Depois � quei bem 
triste (e comi mais um pizza)”. Já para esse 
outro turista, a “ganja” também bateu errado. 
“Eu � quei mais doido do que eu imaginava, 
apaguei e só acordei na manhã seguinte. E 
continuava chapado”.
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MAIS UMA DÍDIO PIZZA EM SÃO PAULO
A Dídio Pizza - rede de franquias de 

pizzarias exclusivamente delivery - acaba de 
inaugurar sua 26ª loja, desta vez no Parque 
São Domingos, Zona Oeste da capital 
paulista. Com mais esta loja, a Dídio Pizza 
chega mais perto de sua meta para 2015, 
que é fechar o ano com a venda de 764 mil 
pizzas. “Mesmo com a crise, estamos vendendo 
bastante, uma vez que a tendência do delivery 
é crescer em momentos de economia difícil. 
Mesmo com a retração do varejo, tivemos 
8% de crescimento em vendas nesse primeiro 
semestre”, comenta Elídio Biazini, proprie-
tário da Dídio Pizza. Quem está à frente da 
nova unidade do Parque São Domingos é 
o franqueado Fernando Henrique Cabral, 
de 34 anos, ex-bancário. “Depois de 14 anos 
trabalhando em instituição � nanceira, resolvi 
ir em busca do meu sonho, que era abrir o meu 
próprio negócio. Pesquisei várias � anquias, 
inclusive outras do ramo de pizzarias, mas 
como sou fã da pizza da Dídio e foi a empresa 
que mais me passou segurança, resolvi investir”, 
conta ele, que é formado em administração 
de empresas. A nova loja já vendeu mais do 
que o dobro da meta logo no primeiro dia 
de abertura e conta com toda a experiência 
da franqueadora na pan� etagem local para 
atrair clientes. “Estou bastante satisfeito com 
os primeiros resultados, estamos seguindo todas 
as orientações para ter o sucesso desejado na 
operação”, completa Fernando.

A Dídio Pizza possui mais de 20 anos 
de experiência no mercado de alimentação 
é a única pizzaria delivery que fornece curso 
de direção defensiva e de atendimento ao 
consumidor para os entregadores motori-
zados, que são admitidos com registro em 

carteira e todos os benefícios da CLT, para 
que possam representar a marca em cada 
residência ou comércio onde entregam as 
pizzas. Além disso, é conhecida pelo exagero 
nos ingredientes das pizzas, cerca de 200g a 
mais em comparação a outras do mercado, 
e pelos sabores diferenciados, como a pre-
miada Marguerita com Peperoni, a pizza 
de Abobrinha e a parceria com a Nestlé nos 
sabores doces, com receitas especiais para as 
pizzas, como a de Brigadeiro e a de Maracujá, 
entre outras. Além das mais tradicionais, a 

Dídio Pizza também lançou uma linha light 
de pizzas com massa 100% integral, voltada 
ao público preocupado com as calorias.

O investimento para ter uma franquia da 
Dídio Pizza é de R$ 350 mil, já com a taxa 
de franquia incluída e o franqueado recebe 

a loja pronta, com todos os equipamentos 
e mobiliário para começar a trabalhar. O 
faturamento médio mensal previsto para 
o primeiro ano de operação é de R$ 70 
mil, com uma lucratividade média de 12%.  
www.did io.com.br
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PREÇO DA PIZZA AUMENTA E PAULISTANO REDUZ CONSUMO
O paulistano passou a abrir mão da 

pizza como opção de refeição todas as 
semanas. A tão temida crise, evidente hoje 
nos setores automobilístico e metalúrgico, 
por exemplo, bateu à porta dos donos de 
pizzarias, que têm queda de 14% nas vendas 
em relação ao ano passado. Diante desse 
cenário indigesto, houve a necessidade de 
reajustar o produto em 12% como forma 
de acompanhar a escalada de itens básicos 
para sua produção e entrega. A alta repre-
senta cerca de R$ 5,30, considerando o 
preço médio.

“Os empresários absorveram boa parte 
dos custos. Tivemos gastos com funcionários, 
como os motoboys que tiveram, de um dia para 
o outro, a adoção de 30% do bônus de periculo-

sidade. Se juntar o custo das matérias-primas, 
justi� ca um aumento até maior”, diz o vice-
presidente da Associação Pizzarias Unidas 
do Estado de São Paulo, Carlos Zoppe� i.

Como farinha, água e alguns ingre-
dientes baratos - mesmo alguns poucos! -  
conseguem justi� car o preço de uma pizza 
muitas vezes superior a R$ 70? Essa é a 
grande pergunta! Que tal um pouco de cria-
tividade? Com as margens praticadas é bem 
mais fácil ser criativo! Roberval Simões, por 
exemplo, é dono de uma pizzaria de médio 
porte na capital baiana. Com a crise, ele viu 
o faturamento do seu negócio cair quase 
50% nos últimos três meses. Preocupado, 
o microempresário teve que pensar em 
alguma alternativa para atrair novamente 

a clientela e evitar o fechamento do esta-
belecimento. “Fiquei assustado quando fui 
fechar o faturamento de outubro e evidenciei 
uma queda de 49% do lucro. Quase desisti 
de continuar, ninguém queria mais saber de 
pizza. Mas respirei fundo e comecei a pensar 
numa forma de reverter isso. Foi aí que tive a 
ideia de criar a promoção da ‘pizza dobrada’ 
das 22h até a meia noite. Nestas duas últimas 
horas para fechar o dia, quem vier aqui na 
pizzaria ou � zer um pedido delivery, vai levar 
duas pizzas pelo preço de uma. Só nos três pri-
meiros dias da promoção já vendi mais do que 
todo o mês de outubro. Estou mais tranquilo 
agora”, comemora Roberval. Claro, poderia 
ter aumentado o preço e... ver as vendas 
diminuírem mais ainda!? 

CROSTINO, O APERITIVO DE PIZZA

Um aperitivo muito comum na gastro-
nomia italiana é o crostino, popularmente 
conhecido como crostini, que, no italiano, 
signi� ca “pequena torrada”. Servidos no 
salão da pizzaria como cortesia ou para 
compra no balcão ou, ainda, via delivery, os 
crostinos são sucesso na Baggio Pizzeria & 
Focacceria, que produz seus próprios ape-
ritivos a partir da massa das pizzas, a qual 
é temperada com sal e tem três diferentes 
sabores adicionais: orégano, parmesão ou 
lemon pepper.

Esses aperitivos de pizza da Baggio 
têm uma massa � na e crocante e podem 
ser consumidos puros ou com cobertura 
de queijos, carnes, patês, funghi e molhos. 
Podendo ser servido em massa de pizza ou 
de pão, o crostino leva diversas coberturas 

e combina muito bem como “antipasti”, ou 
prato de entrada, e como acompanhamento 
de sopas e saladas a qualquer hora do dia.

A origem dos crostinos ainda é incerta, 
mas acredita-se que tenham surgido na Ida-
de Média, quando os camponeses italianos 
costumavam fazer suas refeições usando 
pedaços de pão ao invés de talheres. Os 
mais tradicionais são os crostinis de pão; 
os crostinis de pizza são uma adaptação.

A Baggio Pizzeria & Focacceria teve 
início em 1999, no bairro Água Verde, 
em Curitiba, e está entre as três maiores 
pizzarias do Sul do país em número de 
pizzas vendidas. Com a � loso� a de levar 
aos clientes um pouco da cultura italiana 
de um jeito bem brasileiro, a Baggio é in-
dicada pelo Prêmio Bom Gourmet - como 
uma das melhores pizzarias curitibanas -, 
tendo recebido o título de “Melhor Pizza 
de Curitiba” na edição 2011. Em 2010, a 
Baggio passou a operar pelo sistema de 
franquias. Na capital paranaense, há uni-
dades nos bairros Juvevê, Champagnat, 
Jardim da Américas, Ecoville, e Xaxim. 
Já na região metropolitana da capital, as 
franquias estão nas cidades de Pinhais 
e São José dos Pinhais. E, no Estado de 
Santa Catarina, em Joinville, Blumenau, 
Balneário Camboriú, Brusque e São José.  
www.pizzariabaggio.com.br 
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 COMO ELES COMEM 
NA PRESENÇA DELAS, 

E VICE-VERSA

logical Science, os pesquisadores admitem 
que, além de ter incidido em poucas pes-
soas - 74 homens e 59 mulheres -, há um 
desconhecimento do contexto social em 
que tais refeições ocorreram, o que não 
permite saber as diferenças dos hábitos 
alimentares durante um encontro ou du-
rante um almoço de negócios. Segundo 
Samantha Heller, nutricionista na New York 
University Langone Medical Center, assu-
mir que os homens comem mais pizza na 
presença de mulheres só porque sentem a 
necessidade de se exibir, pode ser tirar con-
clusões abusivas. Fatores como os nervos, 
o contexto social ou quem paga a conta, 
por exemplo, também podem contribuir 
para a quantidade de comida ingerida pe-
los homens num encontro. Heller diz que 
“todos deveríamos comer mais devagar e mais 
ponderadamente”, já que “não há nenhuma 
razão para comer até entrar em coma. É mau 
para o corpo e não deixa ninguém sentir-se 
com energia,  saudável ou, no caso de uma 
relação homem-mulher, sexy”.

Se tem um encontro marcado, já sabe: 
não precisa se exibir que nem um pavão e 
mostrar a elasticidade do seu estômago, 
pode não ter o efeito desejado e ainda corre 
o risco de � car mal disposto.

A maioria das mulheres já passou pela 
estranheza do jantar do primeiro encontro 
e de não saber o que pedir, ter vergonha de 
comer muito e, no � m, � car com fome. Os 
homens, que também já passaram por essa 
experiência, podem até ter tido os mesmos 
receios, mas, provavelmente, o inconscien-
te ditou-lhes que comessem até não con-
seguirem mais. Um grupo de pesquisadores 
observou um grupo de homens e mulheres 
num bu� et de comida italiana, com pizza, 
salada e acompanhamentos, à discrição, 
para concluírem como uma refeição com 
pessoas dos dois sexos poderia in� uenciar 
os hábitos alimentares.

Na entrada do restaurante os pesqui-
sadores fizeram perguntas baseadas na 
escolha do restaurante, de forma a despis-
tarem as pessoas do verdadeiro propósito 
do estudo. Depois limitaram-se a sentar e 
observar a quantidade de comida ingerida 
pelas pessoas, dependendo da companhia 
com quem estavam à mesa. Os resultados 
foram claros. Os homens que estavam 
sentados com pelo menos uma mulher co-
meram três fatias de pizza e cinco taças de 
salada, enquanto os homens que estavam 
jantando com amigos comeram uma fatia e 
meia de pizza e menos de três taças de sala-

da. As mulheres, por outro lado, comeram 
mais salada e menos pizza quando estavam 
na companhia de outras mulheres do que 
na companhia de homens.

Kevin Kniffin, da Dyson School of 
Applied Economics and Management, da 
Universidade de Cornell, e autor do estudo, 
disse à Reuters que “enquanto os homens 
comiam desproporcionalmente na companhia 
de mulheres, as mulheres sentiam que comiam 
demais e demasiado depressa na companhia 
de homens, apesar de não haver provas de que 
de fato comessem demais”, acrescentando 
que “as pessoas deviam ter calma quando 
comem com alguém do sexo oposto”.

Os pesquisadores acreditam que seja 
possível que os homens, através da inges-
tão de grandes quantidades de comida, 
estejam, inconscientemente, dando sinais 
do seu poderio biológico, ou seja, estão se 
exibindo na frente de uma potencial par-
ceira. Através do comportamento de risco 
(sim, porque a sensação de enfardamento 
não é nada agradável), os homens mostram 
que são tão saudáveis e estão tão em forma 
que conseguem suportar uma dor auto 
in� igida, pelo menos temporariamente.

No entanto, o estudo não deixa de ter 
as suas limitações. No Evolutionary Psycho-

x

PIZZARIAS DE SÃO PAUL O TÊM QUEDA NAS VENDAS, 
MAS COMERCIANTES REAGEM

O ano de 2015 não acabou em pizza, 
pelo menos em São Paulo. É que o merca-
do bilionário das pizzarias da maior cidade 
do país teve uma queda nas vendas.

O ano não vai deixar saudades para 
os donos de pizzarias. No meio de 2015, 
o setor viu os clientes sumirem. Mas os 

empresários reagiram, usaram criatividade, 
tecnologia e conseguiram reverter boa parte 
da queda.

A Associação das Pizzarias Unidas a� rma 
que as 6,3 mil pizzarias da cidade de São Paulo 
movimentam, por ano, R$ 5,1 bilhões. No ano 
passado, as vendas cresceram 9%. Este ano, 

chegaram a cair 24%, em julho. Mas as 
pizzarias conseguiram diminuir bem essa 
queda, que em novembro fechou em 14%.

Entre as 310 mil pizzas feitas em 
média, por dia, em São Paulo, as que 
mais saem são Mussarela, Marguerita e 
Portuguesa.



DÍDIO PIZZA LANÇA PRIMEIRA PIZZA DE WHEY PROTEIN DO BRASIL EM 
PARCERIA COM INTEGRALMÉDICA®

Pizza depois do treino? Isso mesmo! 
A Dídio Pizza - rede paulistana de pizzaria 
delivery -  em parceria com a Integralmédica, 
empresa pioneira e líder do segmento de 
suplementos nutricionais, lança a inédita 
pizza Fit Whey Protein para que ninguém 
mais tenha que ficar sem pizza, mesmo 
treinando pesado na academia. Pensada 
para surpreender os esportistas, pessoas que 
se preocupam em manter a boa forma com 
uma alimentação saudável e em aumentar o 
consumo de proteína na dieta,  a nova Pizza 
Fit Whey  é feita com uma combinação de 
nutrientes que completam os elementos 
que faltam na dieta do dia a dia e tem a 
capacidade de promover maior sensação 
de saciedade, além de contribuir para a 
manutenção do peso corporal. No sabor 
Abobrinha Fit - recheada de atum, ricota, 
abobrinha e tomate cereja -, a nova pizza 
contém 32g de whey protein, misturados 
na massa, que é 100% integral. Cada fatia 
possui 4g de whey protein.  Para comer sem 

culpa após o treino ou a prática do esporte.
Conhecida por lançar sabores diferen-

tes, a Dídio Pizza aposta na parceria com 
a Integralmédica®, que participou no de-
senvolvimento do produto, para criar esta 
inovação que estará no cardápio de todas 
as 24 unidades da Dídio Pizza, do Estado de 
São Paulo, SP, pelos próximos quatro meses. 
A Pizza Fit Whey será comercializada em 
duas versões: 6 fatias (R$ 61,00) e 8 fatias 
(R$ 68,00).

“Apostamos no novo e acreditamos muito 
que nosso público vai gostar desse sabor. Não 
só quem já é consumidor do suplemento whey, 
como também nossos consumidores mais tra-
dicionais. A pizza whey � cou saborosa e foi 
desenvolvida para agradar tanto o paladar 
quanto a balança”, comenta Elídio Biazini, 
proprietário da rede  Dídio Pizza.

“Temos o DNA da inovação e mais de 30 
anos de tradição no mercado de suplementos 
nutricionais. A nova pizza Fit Whey tem o 
nosso selo de qualidade e vai agradar a todos 

que procuram manter o equilíbrio com uma 
alimentação saudável, qualidade de vida e 
bem-estar”, declara Filipe Bragança, CEO da 
Integralmédica®. “A pizza Fit Whey é mais 
uma opção para completar a alimentação com 
um novo momento do consumo de proteína”, 
completa Filipe.

Hoje, com 24 unidade em São Paulo, a 
Dídio Pizza foi fundada em 1993 e sempre 
apostou em combinações de sabores inu-
sitados e exclusivos, como a pizza Fondue, 
pizza de Panetone e, também, a exclusiva 
pizza duble com duas camadas de massa, 
a Brasileiríssima.  Além de ser conhecida 
por oferecer pizzas fartas, com o dobro do 
recheio das pizzas tradicionais do mercado, 
a Dídio Pizza já lançou outros sabores cam-
peões e inusitados, entre eles a premiada 
Marguerita com Pepperoni, a pizza de 
Mousse de Maracujá e a pizza de Pane� one 
no mês de dezembro. A rede possui, ainda, 
uma linha light de pizzas com massa 100% 
integral.  www.didio.com.br 
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DÍDIO PIZZA LANÇA PIZZA DE 
SOBREMESA PARA O NATAL

A Dídio Pizza - tradicional rede de franquias de pizzarias 
delivery - acaba de lançar a Pizza de Natal em parceria com a 
Nestlé, batizada de Quebra Nozes. Com o objetivo de entrar 
no clima das festas de � nal de ano e oferecer aos clientes uma 
pizza diferenciada, de dar água na boca para quem gosta de 
chocolate, a pizza mistura os mais deliciosos ingredientes 
usados normalmente em receitas elaboradas para sobremesa: 
massa folhada com recheio de chocolate Ganache, pedaços 
de brownie e nozes.

Conhecida por lançar sabores diferentes, a Dídio Pizza 
aposta na parceria com a Nestlé, que participou no desen-
volvimento do produto, assim como outros já existentes no 
cardápio, para criar esta inovação que estará em todas as 25 
unidades da Dídio Pizza do Estado de São Paulo até o dia 4 
de janeiro de 2016. A Pizza Quebra Nozes será comercia-
lizada em duas versões: Mini (4 fatias - R$ 21,00) e Média 
(6 fatias - R$ 29,00).

“Apostamos no novo e acreditamos muito que nosso público 
vai gostar desse sabor. Essa pizza � cou tão gostosa, que é quase 
um presente de Natal”, comenta Elídio Biazini, proprietário 
da rede  Dídio  Pizza. www.didio.com.br 

PIP: UMA HISTÓRIA DE SUCESSO 
Criada em 2013, com pas-

sagem pelo Vale do Silício, Cali-
fórnia (EUA), a startup PIP, uma 
rede social de receitas, ganhou 
amplo espaço no Brasil, quando 
o empresário Guido Jackson 
assumiu a diretoria executiva 
da empresa. Jackson, que já foi 
presidente e diretor em indústrias 
do ramo alimentício, aceitou o 
desa� o e partiu para esta vivência 
no mundo digital.

Com faro aguçado no merca-
do de alimentos e um admirador 
da tecnologia, Guido percebeu 
em seu meio social que havia uma 
oportunidade em trabalhar com 
o PIP no Brasil, por reconhecer 
que há no país uma demanda 
crescente de pessoas que gostam 
de compartilhar e armazenar as 
receitas dos pratos servidos em 
almoços e jantares ente familiares e amigos.

O conceito do PIP é ser um caderno de receitas digital, 
uma espécie de livro culinário, similar ao Instagram, onde além 
das fotos pode-se postar receitas de salgados, doces e bebidas.

Com investimento inicial de R$ 1,2 milhão da marca no 
Brasil, o PIP cresce de maneira sistemática a cada mês, impul-
sionado pelo hábito comportamental de muitos brasileiros 
que gostam de receber em suas casas, compartilhar momentos 
de diversão com os amigos ao redor de uma boa mesa. 

Atualmente, o PIP conta com mais de 150 mil usuários, 
um público que inclui 85% de usuários brasileiros de todos 
os Estados e 15% de estrangeiros, compostos por mulheres 
e homens com idades entre 18 e 55 anos.

 “O sucesso passou a chamar a atenção de blogueiras e em-
presas que tem se valido desta rede social para aprofundar seus 
conhecimentos, divulgar os seus trabalhos e produtos, além de 
identi� car diversos tipos de comportamentos e oportunidades de 
quem tem sintonia com o assunto” comemora Guido. 

No PIP as empresas podem criar per� s, postar receitas, 
abrir novos canais diretos com os consumidores, as pessoas 
seguem as empresas, tiram suas duvidas. É possível criar 
uma in� nidade de formatos não convencionais no PiP: fazer 
pesquisas, enquetes, criar concursos, atividades interativas, 
cupons de descontos em ações pontuais, promoções instan-
tâneas, en� m, iniciativas que incrementem o  ganha-ganha 
entre os consumidores, as empresas e as marcas.

 “Acreditar numa ideia, pesquisar sobre o mercado e colocar 
em prática todo o conhecimento adquirido nas experiências pro-
� ssionais fez com que o PIP atingisse esse momento promissor” 
revela Guido. www.pip.pe
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RAPAZ TEM SURPRESA EMOCIONANTE 
AO ENTREGAR PIZZA NOS EUA

Quando um entregador de pizza foi chamado para atender um pedido 
fora de horário em uma igreja nos Estados Unidos, ele não imaginava que 
sua vida estava prestes a mudar. O rapaz, que luta para deixar as drogas, 
recebeu um presente que o deixou perplexo. 

Ao deixar o pedido em uma igreja, o rapaz ganhou uma gorjeta de 
nada menos do que US$ 700 (R$ 1.730). Je�  Louis tem 22 anos e trabalha 
na pizzaria Gionino’s, na cidade de Mentor, em Ohio. Após receber o 
presente, ele decidiu gravar um vídeo onde expressa sua reação. 

Segundo o homem, ao chegar na igreja Life Point Church, ele foi 
convidado a entregar a pizza diretamente para o pastor, Ken Wright, que 
estava ciente da situação do rapaz após receber um pedido de ajuda do 
dono da pizzaria. Perplexo, o rapaz recebeu a enorme quantia no altar 
diretamente das mãos do pastor. 

“Tem sido um tempo duro. Estou tentando recuperar a minha vida”, disse 
o entregador. “Realmente, me emociona que pessoas que não me conhecem 
queiram me ajudar. Uma bênção”, encerrou o rapaz. Veja aqui sua emoção!

UNIVERSIDADE BRITÂNICA CRIA 
CURSO SOBRE COMO FAZER PIZZA

Pizzaiolos amadores do mundo, uni-vos: a arte de fazer pizzas agora 
conta com curso de extensão universitária no Reino Unido.

A Manchester Metropolitan University criou o curso sobre o assunto 
em parceria com uma rede de pizzarias. No currículo, voltado para 
quem deseja entrar no ramo da gastronomia e da hospitalidade, estão 
desde aulas sobre as receitas e métodos de preparo até noções básicas 
de � nanças e administração.

A intenção é formar 1.500 aprendizes nos próximos cinco anos. De 
acordo com  o porta-voz da universidade, o propósito do curso é formar 
pessoas para trabalhar não só na rede de fast food que patrocina o curso, 
mas também para quem deseja montar o próprio restaurante no futuro.

Desde quando o Reino Unido é fonte de referência e tradição em 
pizzas, isto, realmente, não sabemos!

PIZZA HUT INAUGURA 
100ª UNIDADE NO 
BRASIL

 A Pizza Hut, maior rede de pizzarias do 
mundo, continua seu plano de expansão agres-
sivo para o Brasil e anuncia a abertura da 100ª 
unidade no país, localizada no bairro do Tatuapé, 
na cidade de São Paulo. A nova unidade, de ope-
ração própria, tem foco em delivery e no balcão 
para viagem - onde os clientes podem retirar os 
produtos no local.

Segundo Agustin Dominguez Larrea, Di-
retor de Expansão da Yum! Brands, Grupo res-
ponsável pela Pizza Hut, o crescimento da rede 
se deve ao rigor com todos os procedimentos 
operacionais e a força que a marca tem mundial-
mente, além do sucesso que é a massa PAN, carro 
chefe da empresa. “Também temos que agradecer 
aos nossos colaboradores, parceiros e � anqueados, 
que assim como a Pizza Hut, acreditam no Brasil 
e se preocupam em entregar sempre o melhor para 
os nossos clientes”, completa Larrea.

A Pizza Hut chegou a várias novas regiões 
neste ano e continua sua estratégia de cresci-
mento. Para o próximo ano, a rede planeja a 
abertura de 50 unidades, a maioria no formato 
Express, localizados nas praças de alimentação 
dos shoppings, e com o novo modelo Super 
Delco, que une a praticidade do delivery com um 
espaço agradável para consumo no local. O novo 
formato terá um bu� et na hora do almoço onde 
o consumidor só paga o que consumir.

Hoje, a Pizza Hut está presente em mais de 
130 países, com 14 mil restaurantes. No Brasil, 
são 100 restaurantes distribuídos em vários 
Estados, atingindo o número de 1 milhão de 
pessoas consumindo Pizza Hut por mês. Por 
dia, 11,5 milhões de pizzas são vendidas para 
mais de 4 milhões de consumidores da Pizza 
Hut no mundo.

A Pizza Hut, uma das marcas do Grupo 
Yum! Brands, está presente em mais de 130 paí-
ses, com 14 mil restaurantes. Sua presença global 
é quase 40% maior do que a da concorrência e é 
um ícone em constante crescimento com suas lo-
jas Delivery, Express e Dine in em todo o mundo. 
Por dia, 11,5 milhões de pizzas são vendidas para 
mais de 4 milhões de consumidores da Pizza 
Hut no mundo. No Brasil, são 100 restaurantes 
distribuídos pelos Estados, atingindo o número 
de 1 milhão de pessoas consumindo Pizza Hut 
por mês. www.pizzahut.com.br

20 PIZZAS&MASSAS  Nº 21 - 2015

M E R C A D O S ,  E M P R E S A S  &  C I A



PIZZA HUT VAI REABRIR NO RECIFE
 Sem operações na cidade há cerca de cinco anos, a famosa Pizza 

Hut � nalmente retornará ao Recife. Sob o comando de Victor Can-
tarelli e Bruna Peixoto, a pizzaria vai reabrir na Avenida Conselheiro 
Aguiar. As obras já estão a todo vapor: o empreendimento abrirá as 
portas em março do próximo ano.

O esquema será um pouco diferente dos restaurantes que a rede 
tinha na cidade anteriormente. O foco será nos pedidos de balcão 
e no delivery, mas a loja contará com 50 lugares para quem quiser 
comer as delícias no local. As notícias boas não param por aí. Os 
sócios já fecharam contrato com o Shopping Recife e também apor-
tam por lá na praça de alimentação antiga, mas ainda sem previsão 
de inauguração. O pessoal da zona Norte não � cará de fora: já estão 
sendo sondados espaços por lá também.

PIZZA HUT VOLTA A SALVADO R EM 
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE 
SHOPPING

A pizzaria teve � liais em Salvador por muito 
tempo, mas deixou a cidade há anos, fazendo agora 
seu retorno. Ainda não foram divulgadas mais 
informações, como a data de abertura da pizzaria. 
A nova unidade � cará no Shopping Barra - a pá-
gina do centro comercial no Facebook divulgou a 
novidade na segunda-feira 23 de novembro. “Já está 
sentindo o gostinho de novidade? Em breve a nova Pizza 
Hut de Salvador na nossa Praça de Alimentação! Quem está 
feliz levanta a mão”, diz a legenda da imagem.

Atualmente, a Pizza Hut está presente em mais de 141 países 
com cerca de 41 mil restaurantes e faturamento, em 2014, de 
US$ 13 bilhões. No Brasil, são mais de 90 pizzarias da marca em 
vários Estados.

PIZZA HUT SÃO PAULO LANÇA 
CAMPANHA ESPECIAL PARA O FIM 
DE ANO

Dezembro chegou e foi dada a larga-
da para as tradicionais festas de � m de 
ano e, com elas, as confraternizações 
com colegas da empresa, amigos 
e familiares. Para quem procura o 
lugar ideal para estes eventos, a Pizza 
Hut São Paulo criou uma campanha 
especial.  De segunda a sexta, das 15 às 
18h, todos os sabores de pizza grande na 
massa Pan estão com 50% de desconto 
nas unidades Dine-in, restaurantes 
localizados nos principais pontos 
da cidade.

A massa Pan, carro chefe da Pizza 
Hut, se apresenta como uma massa 
alta e crocante por fora, leve e macia por 

dentro. Ela pode ser apreciada 
em sabores diversos, como 

Frango com Catupiry, 
Supreme, Pepperoni, 
Corn e Bacon, Bra-
sileira, Mussarela, 
Peito de Peru com 
Catupiry, entre outros.

Além das deliciosas pizzas, 
reconhecidas internacionalmente, a Pizza Hut ofe-

rece entradas, pastas, saladas, bebidas diversas e sobre-
mesas especiais. O cardápio exclusivo e o clima agradável, 

com infraestrutura e atendimento de primeira, são ideais para reunir 
colegas e realizar o tradicional amigo secreto.

Conheça alguns dos sabores:
A Supreme é uma combinação perfeita de pepperoni, cebola, 

pimentão, carnes selecionadas e mussarela; esta opção faz sucesso 
pelo ajuste perfeito entre os ingredientes, que confere um pizza com 
incrível e marcante sabor.

Outro best seller da Pizza Hut em todo o mundo é a Pepperoni. 
A pizza é feita com a exclusiva mussarela Pizza Hut e muitas rode-
las do legítimo pepperoni, com leve sabor picante, que deixa todo 
mundo com água na boca. 

A Corn Bacon é outro sabor que faz parte dos clássicos da Pizza 
Hut, com mussarela, bacon especial e milho selecionado, combi-
nação que conquistou fãs.

A Brasileira, como diz o próprio nome, é a grande exclusividade 
da marca. Foi criada para atender o paladar do brasileiro que se 
identi� cou muito com o sabor. A pizza é composta de mussarela, 
exclusivo requeijão, presunto e azeitonas verdes. Ou seja, tudo que 
o brasileiro adora.  Todos os sabores podem ser encontrados nos 
diversos tamanhos de pizza que a rede oferece.

Como sobremesa, os clientes podem optar pela a pizza de briga-
deiro com M&M’s®, entre outras sobremesas.  www.pizzahut.com.br
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