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PALETA MEXICANA INVADE FRANQUIAS

CARLO WREDE

Picolés gigantes conquistam cariocas e oferecem oportunidades de investimento o ano inteiro

Taxa de franquia da Los
Paleteros. Mas para abrir um
quiosque o empresário vai
gastar cerca de R$ 230 mil,
considerando a construção
e o capital de giro.
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P
rimas dos picolés, as
paletasmexicanas são
a mais nova mania do
verão. Com diversos

sabores e recheios, elas con-
quistaram os cariocas que
querem se refrescar, mas não
abremmãodeumdocena es-

taçãomaisquentedo ano. Pa-
ra quem já está de olho em
uma fatia desse mercado,
não faltam opções de fran-
quias para investir.

As paleterias são recentes,
mas segundo Gean Chu, só-
cio da Los Paleteros, vieram
para ficar. A primeira loja da
rede foi inaugurada em 2012
emSantaCatarinaque encer-

rou 2014 com 71 unidades,
sendo sete no Estado doRio.

“Omercadode sorvetepre-
mium vem crescendo muito.
Nos Estados Unidos e Euro-
pahá umconsumo grande de
sorvetes o ano inteiro. Aqui é
mais sazonal, mas as paletas
podem ser consumidas como
lanche da tarde, pois são nu-
tritivas”, afirma Chu.

Franqueado da Paleteca
do Shopping Rio Sul, Alexan-
derSatrianoafirmaqueaspa-
letas já ganharam status de
sobremesa. “Têmumaaceita-
ção grande no inverno por-
que não é um sorvete, é um
doce, tem recheio de goiaba-
da, doce de leite”, diz.

R$ 70 MIL

Franqueado da Paleteca,
Alexander é também

fã do picolé
gigante

SAIBA MAIS



R$ 10

LOS PALETEROS
■ A franquia nasceu em Curiti-
ba, em 2012, e hoje já possui lo-
jas em São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro e outros esta-
dos. São mais de vinte sabores,
entre os mais inusitados estão
o abacaxi com pimenta, paçoca
e o Romeu e Julieta. Os sabores
de fruta saem por R$ 6 e os cre-
mosos por R$ 7. O carro-chefe é
o morango recheado com leite
condensado.

PALETECA
■ Surgiu em 2013, com quatro
pontos de venda. Hoje são
mais de 70 unidades. O modelo
de negócio da empresa não é
franquia, mas licenciamento. O
investidor paga uma taxa de
R$ 20 mil e tem o direito de ex-
plorar a marca por quatro anos.
Entre os sabores estão choco-
menta e torta de limão. Os pre-

ços variam de R$ 6 a R$ 8.

PALETA CARIOCA
■ A rede tem apenas seis me-
ses, mas já conta com quatro
pontos de venda no Rio de Ja-
neiro, além da loja em Búzios e
em Belo Horizonte. São mais de
25 sabores, entre café com
marshmallow (R$ 10), beijinho
com coco (R$ 9) e melancia
com gengibre (R$ 8).

MARIA PALETA
■ Começou na Região Sul, mas
as paletas estão presentes nas
unidades do Guacamole Barra
da Tijuca e Jardim Botânico, e
ainda este mês chegam ao Pa-
rk Shopping Campo Grande.
Além dos tradicionais picolés
de 120g, a marca também ofere-
ce a “Mariazinha”, opção de
70g pensada especialmente pa-
ra as crianças e pessoas que
queiram experimentar mais de
um sabor. Há ainda a disponibi-
lidade de um isopor com capaci-
dade para oito paletas, ideal pa-
ra viagem ou passeio.

EL PALETERO
■ Tem oito lojas

em Santa Ca-
tarina e Rio

Grande do Sul.
Ainda não há

franquias no Rio. O
capital mínimo para

abrir é de R$ 210 mil a
R$ 300 mil.

PALECOLÉ
■ Também não tem unida-

des no Rio de Janeiro ain-
da. Oferece versão eco-

nômica para as cida-
des com menos de

50 mil habitan-
tes, com lojas

aR$90 mil.

SAIBA MAIS

O
riginárias do México,
as paletas foram
adaptadas ao paladar
dos brasileiros antes

de chegarem ao público. Só-
cio da Los Paleteros, Gean
Chu conta que conheceu as
produções mexicanas antes
de implementar a ideia e per-
cebeu que seria necessário
elaborar novos sabores.

“Eu e meu sócio fizemos
um curso de sorvetes e com a
ajuda de especialistas passa-
mos algumtempoadaptando
o conceito das paletas para o
gosto do brasileiro”, diz.

FranciscoMetidieri, só-
cio da Paleta Carioca,
afirma que a ideia
de entrar nesse
mercado também
surgiudeumavia-
gem aoMéxico.

“Estudamos o
produto, os ingre-
dientes, e até trouxe-
mos um especialista
mexicano. Não usa-
mos polpa de fruta,
apenas frutas”, explica o
empresário carioca.

Apesar de os negócios
deste segmento estarem
crescendo, o consultor de
franquiasPauloMauroacre-
dita que é preciso ter plane-
jamento e cautela.

“Apaleta éuma
novidadenomer-
cado e realmen-
te é um bom
produto, mas
se parece
muito
com o
c a s o
das io-
gurte-
r i a s .
Surgi-
r a m

muitas ao mesmo tempo ofe-
recendo apenas um produto.
Algumas sobreviveram até
hoje”, lembra o presidente da
Global Franchise.

Segundo ele, a solução é
apostar nadiversificação. “De
repente as lojas podem servir
tacos, um prato mexicano,
tambémese tornarumaespé-
cie de fast food”, sugere.

O franqueado Alexander
Satriano, porém, garante que
as paletas são bom negócio.
“Já fui dono de loja de conve-
niência e hoje não trocaria as

paleterias por
nada”, diz.

Novo sorvete pode ser oferecido
como sobremesa em restaurante

É o valor máximo cobrado
pelas paletas mexicanas
recheadas nas franquias
do Rio de Janeiro.

É o peso das paletas,
e corresponde a
praticamente o dobro
dos picolés tradicionais.

CONHEÇA AS FRANQUIAS

Moda do verão carioca também é comercializada em quiosques de shoppings e
estações de metrô. Sorveterias tradicionais contra-atacam e criam outros sabores

30
As lojas chegam a oferecer
até 30 sabores diferentes
de paletas, nas versões
de frutas, cremosas e
recheadas. Os picolés
gigantes são feitos de
maneira artesanal e
com ingredientes naturais.

Gean Chu, da Los
Paleteros, adaptou
o sorvete ao gosto
dos brasileiros

120g
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INOVAR PARA CRESCER

Paleta Carioca tem no cardápio mais de 25 sabores em cinco categorias, entre eles o cheesecake de limão

FOTOS DIVULGAÇÃO

●As sorveterias artesanais
ganharamumconcorren-
te à altura,mas nãodeixa-
rampormenos. Elas já lan-
çaramnovas variedades
para refrescar o verão. A
Officina delGelato, por
exemplo, temumanova li-
nhade produtos, commis-
turas comopêssego comvi-
nho, ricota com figo, e cho-
colate comwasabi.

A SorveteBrasil tam-

bémapostounos sabores
alcoólicos e criou o sorve-
te de espumanteDal Pi-
zzol Brut. Entre as novida-
des damarca tambémestá
a linha verão, commistu-
ras leves, como framboesa
commelancia e tangerina
comgengibre.

No ramodos picolés, a
Sorvetes Itália decidiu in-
vestir no segmentopre-
mium.Entre eles, sorvete
demorango comcobertu-
ra de chocolate ao leite, do-
ce de leite comcobertura
de chocolate ao leite e flo-
cos de arroz, e iogurte com
caldademorango.

A Sorvete Brasil lançou sabor com espumante Dal Pizzol Brut

Pontosdevendavariados
>Para Paulo Mauro, presi-
dente daGlobal Franchise,
uma boa opção de negócio
para as paleterias é vender
o produto em restauran-
tes, como hamburguerias
e, é claro, de origens mexi-
canas. “É uma sobremesa
gelada, então funciona
bem se for integrada a ou-
tros negócios de alimenta-
ção”, explica o consultor.

É o caso da Maria Pale-
ta, que entrou nomercado
carioca por meio dos res-
taurantes Guacamole, na

Barra da Tijuca e no Jar-
dim Botânico. Este mês a
rede inaugura sua primei-
ra franquianoRio, noPark
Shopping CampoGrande.

Tambémjáépossível en-
contrar paletas em algu-
mas estações de metrô da
cidade, como na Siqueira
Campos,Uruguaiana eGe-
neral Osório, por exemplo.
É uma opção mais barata
para quem deseja investir,
assim como os quiosques.
Já as lojas exigem um in-
vestimentomais alto.

Sorveterias apostam
em sabores diferentes
para concorrer com
as paletas mexicanas

Os picolés gigantes
da Maria Paleta são

encontrados nos
restaurantes

Guacamole

O DIA I QUARTA-FEIRA, 28.1.2015 NEGÓCIOS & CARREIRAS . 3


