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FRANQUIAS  
DE  

PIZZARIAS

Você planeja trabalhar com um negócio 
no ramo da alimentação? Se a sua intenção é 
investir em um negócio que seja estável no 
mercado e que ofereça bons lucros financei
ros, uma das alternativas mais interessantes 
são as pizzarias, as quais comercializam 
um produto que é bem aceito em todas 
as regiões do Brasil, logo, se forem bem 
administradas e oferecerem pizzas de quali
dade são garantia de sucesso. Começar um 
negócio do zero é muito mais trabalhoso, 
pois o empresário terá que cuidar de todos 
os detalhes que envolvem a sua abertura, 
desde a criação da estrutura física até o 
desenvolvimento de um modo de operação 
que seja eficaz para atender as necessidades 
do seu público consumidor. 

Você quer pular esta etapa?
Neste caso, podese optar pelas franquias  

de pizzarias, que oferecem praticidade para 
os empresários, pois permite trabalhar com 
uma marca que já está estabelecida no 
mercado e tem um método de operação 
funcional e definido, além de ter o pú
blicoalvo determinado. As franquias são 
tipos de negócios que estão cada vez mais 

ganhando o mercado, deixando de ser um 
“sonho” e se tornando realidade para alguns 
empreendedores. Isso acontece porque as 
empresas que estão con seguindo bons resul
tados começam a trabalhar na modalidade 
franquia, o que permite que os interessados 
consigam trabalhar com a marca por uma 
taxa de franquia mais baixa. Para trabalhar 
com franquias de pizzarias é recomendado 
fazer uma pesquisa para descobrir quais 
são as marcas que estão em harmonia com 
o seu capital de investimento e habilidades 
profissionais. 

Mas, o que é franquia?

Conceitos básicos
Franquia, franchising ou franchise é 

uma estratégia utilizada em administração 
que tem, como propósito, um sistema de 
venda de licença na qual o franqueador (o 
detentor da marca) cede ao franqueado (o 
autorizado a explorar a marca) o direito de 
uso da sua marca, patente, infraestrutura, 
know how e direito de distribuição exclusiva 
ou semi exclusiva de produtos ou serviços. 
O franqueado, por sua vez, investe e trabalha 
na franquia e paga parte do faturamento ao 

franqueador sob a forma de royalties. Even
tualmente, o franqueador também cede ao 
franqueado o direito de uso de tecnologia 
de implantação e administração de negócio 
ou sistemas desenvolvidos ou detidos pelo 
franqueador, mediante remuneração direta 
ou indireta, sem ficar caracterizado vínculo 
empregatício.

É obrigatória a apresentação de uma cir
cular de franquia pelo franqueador, indican
do as condições gerais do negócio jurídico. 
Embora possibilite retorno mais rápido, a 
compra de uma franquia geralmente exige 
um investimento inicial alto, pois é preciso 
prever custos com local de instalação, equi
pamentos e pessoal.

A primeira empresa a implementar o 
sistema de franchising no Brasil foi o Yázigi, 
em 1950, atualmente Yázigi Internexus, uma 
rede de escolas de idiomas.

De acordo com a Lei 8.955/94, o concei
to de franquia é definido da seguinte forma: 
“Franquia  empresarial  é  o  sistema  pelo  
qual  um  franqueador  cede  ao  franqueado  
o direito  de  uso  da  marca  ou  patente,  as-
sociado  ao  direito  de  distribuição  exclusiva  
ou semi exclusiva  de  produtos  ou  serviços  e,  
eventualmente,  também  ao  direito  de  uso 
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de  tecnologia  de  implantação  e  adminis-
tração  de  negócio  ou  sistema  operacional 
desenvolvidos  ou  detidos  pelo  franqueador,  
mediante  a  remuneração  direta  ou indireta,  
sem  que,  no  entanto,  fique  caracterizado  
vínculo  empregatício.”

Os principais termos que são encontra
dos quando se aborda o tema de franquia 
são:

Franqueador: pessoa jurídica que 
autoriza terceiros (os franqueados) a  fa
zerem  uso  restrito  de uma  marca  cujos  
direitos  são  próprios.  Nos  sistemas mais  
avançados  também  são  transmitidos  pa
drões  e conhecimentos  necessários  para  
a  operação  bem sucedida  do  negócio.  O  
conhecimento  transmitido  permite  a  um 
franqueado  implantar,  operar  e  adminis
trar  seu  próprio  negócio

Franqueado: pessoa física ou jurídica 
que adquire uma franquia.

Franquia: pessoa jurídica que parti
cipa de determinada rede, utilizandose do 
sistema de franquias de um franqueador.  
O termo ainda designa sistema ou contrato  
de franquias.

Território:  área  de  atuação  de  uma  
franquia,  determinada  em  contrato  firma
do  entre  as  partes,  com  garantia  de  ex
clusividade  ou  preferência do  franqueado.

Royalties: remuneração  do  franquea
do  em  contra  partida  à  cessão e  ma
nutenção  dos  direitos  da  franquia  ao  
franqueado.

Fundo  de  propaganda: fundo  co
operado,  administrado pelo  franqueador,  
podendo ter também a participação de 
franqueados, constituído  especificamente 
para  viabilização  de  ações  de  marketing  
e  publicidade  da  rede.

Circular  de  oferta  de  franquia: 
documento  obrigatório  por  lei  de   
franquias  8.955,  que  contém  todos  os 
dados  e  informações  necessárias  para  o  
candidato  a  franqueado  poder analisar  a  
oportunidade  de  investimento  em  deter
minada  franquia.

Existem três tipos básicos de franchising: 
de distribuição (o franqueado comercializa 
um produto fabricado pelo franqueador, sob 
a marca do qual é titular o último, benefi
ciandose de assistência técnica e comercial); 
de serviços (o franqueado presta um serviço, 
através de uma marca ou nome comercial 
licenciados pelo franqueador, com base nas 
diretrizes estipuladas pelo último); e de in
dústria (o franqueado fabrica, ele próprio, o 

produto a comercializar, sob uma marca ou 
nome comercial, segundo as indicações do 
franqueador).

Optar por uma franquia apresenta várias 
vantagens, bem como também alguns incon
venientes! sendo as principais as seguintes:  
• Possibilidade de abertura de negócio 

sem necessidade de experiência empre
sarial no setor.

• Redução do risco envolvido, face a 
utilização de conceito de negócio já 
experimentado e com sucesso.

• Benefício e aproveitamento de marca já 
com notoriedade no mercado.

• Formação inicial e de forma contínua.
• Existência de ferramentas de gestão, 

informação disponível sobre volume 
de vendas, número de clientes, per
centagem de lucros obtida, percepção 
das preferências, hábitos de consumo, 
gestão do ciclo de rotação dos estoques 
e das necessidades de reposição.

• Aproveitamento dos canais de distribui
ção e logística existentes, permitindo a 
adoção de preços competitivos e com 
ganhos de escala nas encomendas.

• Os estudos de mercado elaborados são 
compartilhados na rede existente, per
mitindo investimentos em publicidade 
financeiramente sustentáveis.

• Melhor acesso na compra, ou aluguel 
de espaço, em resultado da existência 
de marca reconhecida.

• Apoio técnico, administrativo e de ges
tão, inclusive na seleção do espaço, de 
acordo com critérios de área, localização 
e acessibilidades.

• Sinergias na resolução de problemas que 
em outras unidades da rede já tenham 
ocorrido.

• Aproveitamento do recrutamento de 
recursos humanos, pois é mais acessível 
trabalhar em rede conhecida, do que 
em unidade do mesmo ramo, mas com 
pouca notoriedade.

Para o franqueador, operar com franquias 
é, antes de mais nada, uma possibilidade 
de expandir os seus negócios, sua imagem 
de marca e seus lucros, sem quase nenhum 
investimento.  Por isso, nascem muitas 
franquias regionais que não vão para frente!
• O franqueado financia grande parte da 

expansão, não necessitando o franquea
dor de capital avultado.

• Concentrase na produção e desenvol
vimento de novos produtos e serviços.

• Os franqueados atingem resultados 
superiores aos obtidos por unidade 
própria, sendo parceiros altamente 
moralizados e motivados.

• Existe a criação de um canal de distri
buição fluido, eficiente e diferenciado.

• A imagem da marca sai cada vez mais 
reforçada, pois é associada ao know how, 
à força do trabalho e aos relacionamen
tos locais do franqueado.

• Existe uma descentralização da estru
tura, gerando benefícios em termos 
de custos fixos menores do que com 
unidades próprias.

• Possibilita ganhos acrescidos em econo
mias de escala.

• O sistema possibilita expansão de mer
cado de forma rápida, pois a abertura 
de novos espaços é célere.

• Viabiliza ações de promoção e de 
marketing de forma conjunta e  
coordenada.

Lembrese que toda franquia disponi
biliza a famosa COF (Circular de Oferta de 
Franquia), nela estarão contidas as infor
mações mais importantes para o franquea
do, desde a forma de atuar no mercado, 
divulgação, taxas de franquia, tempo que 
existirá o vínculo, dentre outras conside
rações importantes. Por isso, o ideal é que 
você leve o documento para casa e estude 
por alguns dias, obtendo total certeza de 
que o empreendimento é o que você deseja 
e precisa.

Antes de mencionar as principais  
franquias de pizzarias/pizzas existentes é bom 
salientar que existem franquias regionais, 
nacionais e multinacionais. É evidente que 
optar por uma marca de sucesso e projeção 
internacional é uma garantia de sucesso, 
enquanto que escolher uma marca genui
namente regional apresenta um risco maior. 
Uma franquia da Domino’s  Pizza deve apre
sentar maior retorno do que uma franquia 
da Pizzaria Adalberto, de Chuí, RS! Existem 
ótimas alternativas entre esses dois opostos.

As grandes franquias mundiais
As três maiores franquias de pizzas a 

nível mundial são a Pizza Hut, a Domino’s 
Pizza e a Papa John’s Pizza. As duas primeiras 
já são bem conhecidas no Brasil,  enquanto 
que a terceira ainda não apareceu de fato, 
embora a sua entrada tenha sida anunciada 
diversas vezes em Belo Horizonte, BH.
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Pizza Hut. Yum! Brands é a maior empresa de 
restaurantes do mundo, com mais de 40.000 restau
rantes em mais de 130 países.  Suas marcas KFC®, 
Pizza Hut® e Taco Bell® são líderes globais em 
alimentação nas categorias de frango, de pizza e 
de comida mexicana. A empresa está empenhada 
em acelerar o crescimento da marca no país. 
Como a Pizza Hut® é uma marca muito forte da 
empresa na América Latina, a expectativa é que o 
Brasil se torne um dos maiores mercados de Pizza 
Hut® no mundo, a exemplo da China e da Índia e dos 
demais mercados emergentes nos quais a marca está presente.   
O foco é o desenvolvimento por meio das lojas Express nos principais 
shoppings e lojas Delivery nas principais regiões de sua cidade. A 
meta é triplicar de tamanho nos próximos anos.

Para se tornar um franqueado Pizza Hut, nove passos devem 
ser seguidos.
1. O candidato deverá fazer uma apresentação em Power Point, 

em inglês e em português, que deve conter os seguintes da
dos: currículo dos sócios, plano de disponibilidade financeira 
(cada loja possui um valor de investimento aproximado de  
R$ 1.000.000,00), plano de crescimento na cidade e região nos 
próximos cinco anos, contendo o mínimo de cinco lojas (lem
brando que nesse plano podem ser incluídos os modelos Express 
(shopping center) e lojas Delivery (rua). Esse mínimo de lojas 
por região pode ser superior quando se trata de uma cidade com 
mais de 1.000.000 de habitantes.

2. Será apresentado o perfil do candidato no comitê de diretoria 
YUM! com a sua defesa sobre a cidade e região para expansão. 
Em caso positivo, prossegue o fluxo normal do processo.

3. O candidato assinará um contrato de confidencialidade de troca 
de informações entre as partes e, posteriormente, é contratada 
uma empresa terceirizada para análise geral do perfil do candi

dato. Essa avaliação é feita para todos os sócios que constarão no 
contrato. Nessa etapa, o candidato terá um desembolso financeiro 
e esse valor pode variar de acordo com o perfil dos candidatos.  
O candidato será avisado do valor e o processo só prosseguirá 
com o  OK via email.

4. Todos os sócios deverão passar por uma entrevista com o comitê 

de diretores YUM! no Brasil.
5.    É enviado ao comitê internacional do Grupo 

YUM! todo o material do candidato para sua  
homologação como novo franqueado Pizza Hut 
na devida região pretendida (prazo de resposta 
de 30 dias).
6.   O candidato receberá uma carta de aprovação 
como novo franqueado Pizza Hut.

7.   O candidato receberá uma circular de ofertas 
de franquia via correio, com prazo de assinatura e de 

reenvio para a empresa de 10 dias úteis.
8.   Após o envio da circular de ofertas de franquia com as 

devidas assinaturas para a central, será emitido o contrato de 
franquia definitivo.

9.   Previsão da data de inauguração da loja. 

As opções em termos de investimento dependem do tipo de 
unidade a ser montada: Delco (restaurante com entrega em domi
cílio e venda para viagem, geralmente sem mesas e serviços) cerca de  
R$ 780 mil, Delco com mesas (restaurante com entrega em domicílio 
e venda para viagem, com mesas) cerca de R$ 850 mil, Pizza Hut 
Red Roof (restaurante com assentos, serviço na mesa, sem entrega 
em domicílio) R$ 1,6 milhão e Food Court/Express (restaurantes 
localizados em praça de alimentação de shopping centers ou centros 
comerciais, sem assentos privativos, com menu limitado) cerca de 
R$ 630 mil.

A Pizza Hut começou com franchising em 1959, possui pouco 
menos de 500 unidades próprias e mais de 5.500 unidades franquea
das, ou seja, possui tanto um pleno domínio do negócio pizza quanto 
do sistema de franchising. É um nome conhecido no mundo inteiro.

Domino’s Pizza. A Franquia 
Domino’s Pizza figura entre as mais 
populares dos Estados Unidos, 
estando no mercado há mais de 
30 anos. A empresa foi funda
da na década de 1960, mas se 
tornou uma rede franqueadora 
apenas no início dos anos 1980. 
Ficou conhecida e muito bem 
quista pelos consumidores em 
razão da velocidade que produz e 

Primeira Pizza Hut

Pizza Hut clássica
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entrega as pizzas em, no máximo, 30 minutos.  É a maior rede de 
pizzaria delivery do mundo. A marca Domino’s está baseada em 
cinco pilares que norteiam o posicionamento da marca no Brasil e 
no mundo: sabor, preço, velocidade, delivery e promoção. Isto quer 
dizer que, mesmo sendo uma marca conhecida mundialmente, a 
Domino’s sabe da importância de agir localmente, de acordo com a 
particularidade de cada lugar. Esse formato testado e aprovado em 
mais de 12.000 lojas em 75 países faz da Domino’s um dos maiores 
cases de sucesso do mundo. 

A Domino’s tem um compromisso: entregar uma pizza de quali
dade, feita com uma massa especial que retém o calor por muito 
mais tempo e que chega rápido na casa do cliente. A qualidade dos 
produtos, a experiência e a constante busca por excelência é o que 
faz a rede crescer ano após ano.

No Brasil, a tradicional massa aberta a mão ganhou recheios com 
ingredientes locais  como o requeijão e a banana. Sempre seguindo 
os padrões e a certificação da matriz internacional. O segredo de todo 
esse sucesso está na qualidade e na agilidade do preparo e da entrega. 
Este é o know how de quem entrega pizzas quentinhas há mais de 
50 anos. Mas esse sucesso só acontece porque usa sua experiência 
mundial para promover ações locais, com promoções que enchem 
os olhos e o paladar dos clientes. 

Para quem está pensando em abrir uma franquia de pizzaria 
delivery, a franquia Domino’s pode ser uma opção lucrativa, mas não 
muito barata. O preço total da instalação para uma loja padrão de 
rua, de 150m², está na faixa de R$ 700.000,  sem taxa e sem custo 
de ponto. A taxa de franquia minima é de R$ 20.000 e a taxa de 
royalties a ser paga é de 6% do faturamento bruto. Podese esperar 
um faturamento médio mensal em torno de R$ 115/145.000, com 
uma margem de lucro entre 15% e 18%. Para funcionar a franquia 
Domino’s requer uma média de 10 pessoas por loja e de um capital 
de giro de, no mínimo, R$ 20.000. A taxa de propaganda é de 4% 
do faturamento bruto.

Com o objetivo de manter o seu padrão de qualidade, a empresa 
oferece treinamento para a produção das pizzas, uso dos equipamen
tos, atendimento aos clientes, gestão de negócios e financeira, gestão 
da qualidade, implantação de loja, informática (internet, extranet 
e intranet), marketing, produtividade, RH e seleção, treinamento e 
motivação da equipe de vendas.

Oferece também amplo apoio aos seus franqueados, tais como: 
assistência na avaliação e na negociação do ponto, lojaescola para 
treinamento operacional e gerencial, consultoria de negócios para a 
melhoria do ponto de venda e a manutenção dos padrões exigidos 
pela vigilância sanitária, distribuidora e fábricas próprias, parceria 
com grandes empresas, associação de franqueados para gerenciar a 
verba da propaganda nacional e apoio nas ações de marketing de 
ponto de venda. Ela realmente oferece todo o suporte para instruir 
o franqueado desde a documentação contratual, passando pela 
construção, planejamento, abertura, acompanhamento mensal e 
marketing local.
www.dominos.com.br/franquia

As grandes franquias nacionais
As três grandes franquias brasileiras são a Babbo Giovanni, a 

Dídio Pizza e a Patroni. Ao lado dessas três marcas mais famosas 
existem muitas outras, porém de atuação quase que exclusivamente 
regional, sendo a maioria delas micro franquias, i.e. de empresários 
que tiveram sucesso com um só estabelecimento e querem angariar 
franqueados baseandose nessa única experiência.

Babbo Giovanni. Você quer 
trabalhar com uma marca tradi
cional no mercado? Então, o 
negócio certo para você pode 
ser a franquia de pizzaria 
Babbo Giovanni, que tem 
praticamente 100 anos de 
história. A empresa foi criada 
pela família italiana Tussatos, 
tendo sido fundada em 1917, 
mas se tornou uma rede de franquias 
apenas em 2015, contando com mais de 
60 unidades franqueadas em todo o Brasil. A marca tem o objetivo 
de expandir os seus negócios em todo o território nacional. A Babbo 
Giovanni admite que um grupo de pessoas invista no negócio, desde 
que um dos sócios tenha dedicação exclusiva ao restaurante.

Para montar uma franquia de pizzaria Babbo Giovanni é necessá
rio arcar com um valor de R$ 500.000. Estimase que o rendimento 
médio mensal de cada unidade é de R$ 100.000. O retorno do capital 
empregado no negócio acontece em um prazo de 24 meses de ativi
dade. A empresa apóia o franqueado na escolha do ponto comercial, 
oferece treinamento para a produção dos alimentos, administração 
e gestão do sistema online.

Babbo Giovanni Curitiba
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Os valores servem como base de cálculo, uma vez que para uma 
ideia real do total de investimentos necessários é preciso levar em 
conta fatores variáveis, como o estado que se encontra o imóvel da 
futura franquia, o valor da reforma do prédio, entre outros. Caso o 
restaurante opte por também servir almoço, devese incorporar aos 
investimentos uma ampliação da cozinha e mais alguns refrigeradores, 
em torno de 30 mil. O custo do estoque inicial também é variável 
e depende do tamanho do restaurante, oscilando entre R$ 25 a  
R$ 45 mil, com prazo de pagamento de até 21 dias, dependendo 
do fornecedor.

Quer começar de forma mais simples? 
Com R$ 160 mil  podese ter um  Babbo Giovanni Delivery, 

incluso todos os investimentos. É uma ótima maneira para começar 
um negócio de sucesso. Pode funcionar com quatro funcionários e 
em apenas 75 m², com baixo aluguel, pois por definição é o delivery 
que vai ao cliente, raramente alguém vai para o ponto. O delivery 
irá entregar pizzas e outros produtos. Só precisa trabalhar à noite, 
custo muito baixo, administração informatizada, fácil de tocar após 
a sedimentação do negócio. Com isso, o franqueado iniciante pode 
ambientarse ao ramo, solidificando a pizzaria e em dois anos poderá 
abrir uma unidade com salão para 120 pessoas, sendo que 80% pode
rão ser financiados. E  tem chance de começar a funcionar em 45 dias!

À título de royalties, os franqueados Babbo Giovanni pagam 
mensalmente 4% do faturamento bruto do restaurante. Esse valor 
remunera o uso e manutenção do nome, acesso a tecnologia e sua 
evolução, suporte total ao funcionamento do franqueado e treina
mento a novos funcionários dos mesmos.

A Babbo Giovanni tem um fundo de publicidade para o qual 
cada franqueado colabora mensalmente com 2% de seu faturamento. 
Esse valor pode ser abatido, desde que o franqueado gaste compro
vadamente em publicidade em sua região e com a autorização prévia 
do franqueador Babbo Giovanni®.

Os franqueados têm a liberdade de compra de equipamentos e 
insumos, desde que, por razões de higiene e legislação, sejam apro
vados pelo Departamento Técnico do franqueador. Pode acontecer 
que os franqueados sejam obrigados a aderir a contratos master de 
fornecimento e marketing, previstos no contrato de franquia.

A Babbo Giovanni trabalha com territórios exclusivos e fornece 
toda a assistência para obtenção do melhor ponto comercial. Tam
bém há manuais para suporte rápido e dúvidas à disposição dos 
franqueados.

Devido a preocupação com o meio ambiente, as pizzarias  
franqueadas utilizam como combustível para alimentação dos fornos 
um produto conhecido como “briquete”, que é uma lenha ecolo
gicamente correta, feita de biomassa de madeira, de fácil manipu
lação, baixa umidade, grande capacidade de armazenamento e alta 
densidade energética. O “briquete” apresenta alto poder calorífico e 
regularidade térmica, gerando menos fumaça e maior eficiência du
rante a combustão. Usar “briquetes” como combustível é uma forma 
de preservar o meio ambiente, pois cada metro cúbico de “briquetes” 
representa menos árvores cortadas; aproveita e recicla os resíduos 
agroindústrias; podem substituir combustíveis fósseis; poluem 
menos, geram menos fumaça e são mais eficientes na combustão.

Contando com um sistema de ultima geração, abrangendo 
Frente de Caixa e Retaguarda online, com controle de estoque, 
contas a pagar e receber, além de todos os relatórios necessários para 
uma ótima gestão do negócio. O acesso a estas informações é feito 
de qualquer lugar com internet, seja ele de casa, escritório ou, até 
mesmo, a partir um notebook quando em férias, dando muito mais 
flexibilidade na administração e acompanhamento do investimento.
www.babbogiovanni.com.br/franquia.php

Dídio Pizza. A Dídio Pizza é uma 
rede de pizzarias delivery fundada 
pelo empresário Elídio Biazini, 
em 1994, que começou a ope
rar como franquia em 2006. 

Atualmente, a rede conta 
com mais de 30 unidades 
franquea das, principalmente 
na região Sudeste, tendo interes
se em levar os seus serviços para o 
Sul, CentroOeste e Nordeste. 

A Dídio Pizza não exige nenhu
ma experiência anterior no mercado de alimentação ou varejo.  
O franqueado e sua equipe terminam o treinamento de 45 dias to
talmente aptos a trabalhar como verdadeiros profissionais do ramo. 
Enquanto ocorre o treinamento, a equipe da Dídio Pizza buscar e 
aprova o ponto comercial, negocia o contrato de aluguel do imóvel, 

Babbo Giovanni São Luiz, MA

Babbo Giovanni Porto Alegre
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desenvolve o projeto arquitetônico, solicita alvarás de funcionamento 
e abertura da empresa, equipa a loja com todo mobiliário e maté
riasprimas e cuida do visual e merchandising.

Para iniciar uma unidade da franquia Dídio Pizza, o franqueado 
deve contar com um investimento inicial de cerca de R$ 300.000, 
para uma loja de 85 (mínimo) a 100m2. A taxa de franquia é de 
R$ 45.000, os royalties são de 9% sobre o faturamento bruto e tem 
uma taxa de propaganda de 2% (sobre o bruto). O ticket médio de 
uma franquia Dídio Pizza gira em torno de R$ 65 e projetase um 
faturamento de R$ 890 mil para o primeiro ano de atividade. Uma 
unidade opera, normalmente, com cerca de 12 funcionários. O prazo 
estimado para retorno do investimento inicial é de 26 a 30 meses.

Como já mencionado, a empresa oferece orientação para o 
empresário escolher o melhor ponto comercial, treinamento de 
atendimento aos clientes, produção dos alimentos, contratação de 
funcionários, além de auxílio na gestão financeira.
www.didio.com.br/franquia/

Patroni Pizza. O sucesso da 
primeira loja no bairro do Paraí
so, em São Paulo, em 1984, 
levou a Patroni Pizza ao bair
ro do Itaim Bibi, também lo
calizado na capital paulista, 
porém com uma operação 
baseada no sistema de rodízio 
de pizzas. A marca foi ficando 
cada vez mais conhecida e o 
sucesso motivou, em 1997, a am
pliação da Patroni Pizza para o setor 
de fast food em shopping centers. Os resultados superaram as 
expectativas e, em 2003, começou a trabalhar com franchising. 
Fundada há 30 anos, a Patroni é a maior rede de franquia do 
segmento de pizzarias no Brasil. Em 2008, a rede criou o perso
nagem Don Patroni, que representa toda a credibilidade, tradição 
e história da marca. Ele assina os produtos exclusivos da rede 
e, também, as plataformas de oferta em campanhas nacionais e 
locais, além de produtos criados em parcerias co-branding, que 
oferecem ao consumidor uma experiência de consumo exclusiva 
de pizzas artesanais, carnes e massas gratinadas em forno à lenha.

A Patroni está presente em 18 Estados brasileiros, em todas 
as regiões demográficas do Brasil, com um total de 192 lojas. 

Dídio Pizza Parque São Domingos, SP

Dídio Pizza Santa Cecilia, SP
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Neste cenário, a Patroni mantém uma base sólida de produtos 
exclusivos, trabalhados com grande desempenho nos três Days 
Parts   almoço, happy hour e jantar  em função de seu mix 
avantajado (pizzas, massas, carnes e petiscos), além de preços 
competitivos e um patamar de rentabilidade da operação vanta
josa para seus franqueados. A Patroni possui sua própria central 
de produção e logística. As lojas recebem os produtos já proces
sados e embalados. O fato de produzir em grandes quantidades 
permite controlar o custo médio dos insumos, assim as lojas 
Patroni possuem grande poder de competitividade nas praças 
de alimentação e excelente margem de lucratividade. A Patroni 
possui mais de 20 prêmios conquistados. Tricampeã da Melhor 
Franquia de Alimentação do Brasil, eleita pela PEGN  Editora 
Globo , Melhor Culinária Rápida do Brasil  Hours Concours 
pela Alshop, selo de excelência em franchising desde 2005, en
tre outros. De forma conservadora e oferecendo treinamento e 
apoio operacional, além de acompanhamento de performance 
com método exclusivo de diagnóstico Patroni, a rede pretende 
atingir, em 2017, um total de 400 lojas.

A Patroni Pizza é uma das empresas mais tradicionais do 

segmento no Brasil e estabeleceu as suas 
bases em dois pilares, que são as pizzas 
de boa qualidade e bom atendimento ao 
público consumidor, oferecendo os seus 
serviços no próprio estabelecimento 
comercial e também pelo sistema deli-
very. O cardápio da empresa é variado, 
contando com os sabores tradicionais 
italianos, até as versões brasileiras de 
pizza.

A abertura de lojas da rede gera, em 
média, 15 empregos diretos por cada 
ponto inaugurado. Buscando interessa
dos para investir neste espaço, a marca 
disponibiliza três modelos de negócios: 
o Patroni Classic, destinado ao público 
das classes C e D, com investimento 
inicial mínimo de R$ 400 mil; o Patroni 
Premium, com foco nas classes A e B 
(R$ 450 mil); e o modelo compacto, 

Patroni Expresso, perfeito para ser implantado em locais com alta 
movimentação de pessoas, requerendo um investimento inicial 
de R$ 150 mil. Para Rubens Augusto Júnior, presidente da rede, 
a Patroni Expresso surgiu para ser uma opção de franquia mais 
acessível para quem quer investir no setor de alimentação. Ele 
afirma que um dos fatores que levou à criação do modelo foi a 
procura de empreendedores com interesse na marca, mas com 
capital muito aquém do necessário para abrir um restaurante 
(Classic ou Premium). As unidades da Patroni Expresso vendem 
pedaços de pizza, sanduíches e salgados, além de bebidas e so
bremesas. Refeições completas, como as oferecidas nos modelos 
Classic e Premium, não estão no cardápio. A Patroni Expresso 
também foi a alternativa encontrada pela franqueadora para abrir 
unidades fora dos shopping centers. A meta da Patroni é im
plantar operações compactas em estádios de futebol, estações de 
metrô, centros empresariais e casas de show, entre outros locais.

A taxa de franquia é de R$ 45.000, os royalties a serem pagas 
são de 6%  (5% no modelo Patroni Expresso) sobre o faturamento 
bruto e a taxa de propaganda é de somente 1%. O faturamen
to médio e a previsão de retorno do investimento dependem,  
obviamente, do modelo de franquia escolhido; no caso da opção 
Patroni Expresso deve se considerar um faturamento médio de 
R$ 60.000 e uma previsão de retorno de cerca de 18 meses.

Hoje, com 192 unidades espalhadas pelo país e faturamento 
anual de R$ 335 milhões, a Patroni Pizza pode ser considera
da como um investimento seguro para qualquer candidato a  
franqueado, que ainda poderá contar com um total apoio nos 
mais variados tópicos, bem como um amplo treinamento em 
todas as atividades ligadas ao ramo. www.patronifranquias.com.br

Ao lado dessas grandes franquias, mais conhecidas, existem 
dezenas de outras opções, normalmente com atuação mais 
regional. No site da Franquia Agora (O franchising em tempo 
real), os interessados poderão encontrar várias informações 
sobre todos os tipos de franquias, nos mais diversos ramos 
de atividades, com destaque para 30 franquias de pizzarias.  
(www.franquiaagora.com.br/tipos-de-franquias/franquias-de-pizzarias-81)
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