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Franqueado da Paleteca,
Alexander é também
fã do picolé
gigante

PALETA MEXICANA INVADE FRANQUIAS

Picolés gigantes conquistam cariocas e oferecem oportunidades de investimento o ano inteiro
STEPHANIE TONDO
stephanie.tondo@odia.com.br

P

rimas dos picolés, as
paletas mexicanas são
a mais nova mania do
verão. Com diversos
sabores e recheios, elas conquistaram os cariocas que
querem se refrescar, mas não
abrem mão de um doce na es-

tação mais quente do ano. Para quem já está de olho em
uma fatia desse mercado,
não faltam opções de franquias para investir.
As paleterias são recentes,
mas segundo Gean Chu, sócio da Los Paleteros, vieram
para ficar. A primeira loja da
rede foi inaugurada em 2012
em Santa Catarina que encer-

SAIBA MAIS

R$ 70 MIL
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.

rou 2014 com 71 unidades,
sendo sete no Estado do Rio.
“O mercado de sorvete premium vem crescendo muito.
Nos Estados Unidos e Europa há um consumo grande de
sorvetes o ano inteiro. Aqui é
mais sazonal, mas as paletas
podem ser consumidas como
lanche da tarde, pois são nutritivas”, afirma Chu.

Franqueado da Paleteca
do Shopping Rio Sul, Alexander Satriano afirma que as paletas já ganharam status de
sobremesa. “Têm uma aceitação grande no inverno porque não é um sorvete, é um
doce, tem recheio de goiabada, doce de leite”, diz.
Continua nas próximas páginas...
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Novo sorvete pode ser oferecido
como sobremesa em restaurante
Moda do verão carioca também é comercializada em quiosques de shoppings e
estações de metrô. Sorveterias tradicionais contra-atacam e criam outros sabores

O

riginárias do México,
as paletas foram
adaptadas ao paladar
dos brasileiros antes
de chegarem ao público. Sócio da Los Paleteros, Gean
Chu conta que conheceu as
produções mexicanas antes
de implementar a ideia e percebeu que seria necessário
elaborar novos sabores.
“Eu e meu sócio fizemos
um curso de sorvetes e com a
ajuda de especialistas passamos algum tempo adaptando
o conceito das paletas para o
gosto do brasileiro”, diz.
Francisco Metidieri, sócio da Paleta Carioca,
afirma que a ideia
de entrar nesse
mercado também
surgiu de uma viagem ao México.
“Estudamos o
produto, os ingredientes, e até trouxemos um especialista
mexicano. Não usamos polpa de fruta,
apenas frutas”, explica o
empresário carioca.
Apesar de os negócios
deste segmento estarem
crescendo, o consultor de
franquias Paulo Mauro acredita que é preciso ter planejamento e cautela.
“A paleta é uma
novidade no mercado e realmente é um bom
produto, mas
se parece
muito
com o
caso
das ioGean Chu, da Los
gurtePaleteros, adaptou
rias.
o sorvete ao gosto
Surgidos brasileiros
r a m

muitas ao mesmo tempo oferecendo apenas um produto.
Algumas sobreviveram até
hoje”, lembra o presidente da
Global Franchise.
Segundo ele, a solução é
apostar na diversificação. “De
repente as lojas podem servir
tacos, um prato mexicano,
também e se tornar uma espécie de fast food”, sugere.
O franqueado Alexander
Satriano, porém, garante que
as paletas são bom negócio.
“Já fui dono de loja de conveniência e hoje não trocaria as
paleterias por
nada”, diz.

CONHEÇA AS FRANQUIAS
LOS PALETEROS
■A

franquia nasceu em Curitiba, em 2012, e hoje já possui lojas em São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro e outros estados. 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 cremosos 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 explorar a marca por quatro anos.
Entre os sabores estão chocomenta e torta de limão. Os preços variam de R$ 6 a R$ 8.

PALETA CARIOCA

■ A rede tem apenas seis meses, mas já conta com quatro
pontos de venda no Rio de Janeiro, 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 Park Shopping Campo Grande.
Além dos tradicionais picolés
de 120g, a marca também oferece a “Mariazinha”, opção de
70g pensada especialmente para as crianças e pessoas que
queiram experimentar mais de
um sabor. Há ainda a disponibilidade de um isopor com capacidade para oito paletas, ideal para viagem ou passeio.

EL PALETERO
■ Tem

oito lojas
em Santa Catarina 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 ainda. Oferece versão econômica para as cidades com menos de
50 mil habitantes, com lojas
aR$90mil.

SAIBA MAIS

R$ 10
É o valor máximo cobrado
pelas paletas mexicanas
recheadas nas franquias
do Rio de Janeiro.

120g
É o peso das paletas,
e corresponde a
praticamente o dobro
dos picolés tradicionais.

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.
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INOVAR PARA CRESCER

Os picolés gigantes
da Maria Paleta são
encontrados nos
restaurantes
Guacamole

A Sorvete Brasil lançou sabor com espumante Dal Pizzol Brut

Sorveterias apostam
em sabores diferentes
para concorrer com
as paletas mexicanas
● As sorveterias artesanais
ganharam um concorrente à altura, mas não deixaram por menos. Elas já lançaram novas variedades
para refrescar o verão. A
Officina del Gelato, por
exemplo, tem uma nova linha de produtos, com misturas como pêssego com vinho, ricota com figo, e chocolate com wasabi.
A Sorvete Brasil tam-

bém apostou nos sabores
alcoólicos e criou o sorvete de espumante Dal Pizzol Brut. Entre as novidades da marca também está
a linha verão, com misturas leves, como framboesa
com melancia e tangerina
com gengibre.
No ramo dos picolés, a
Sorvetes Itália decidiu investir no segmento premium. Entre eles, sorvete
de morango com cobertura de chocolate ao leite, doce de leite com cobertura
de chocolate ao leite e flocos de arroz, e iogurte com
calda de morango.

Pontosdevendavariados
> Para Paulo Mauro, presi-

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

dente da Global Franchise,
uma boa opção de negócio
para as paleterias é vender
o produto em restaurantes, como hamburguerias
e, é claro, de origens mexicanas. “É uma sobremesa
gelada, então funciona
bem se for integrada a outros negócios de alimentação”, explica o consultor.
É o caso da Maria Paleta, que entrou no mercado
carioca por meio dos restaurantes Guacamole, na

Barra da Tijuca e no Jardim Botânico. Este mês a
rede inaugura sua primeira franquia no Rio, no Park
Shopping Campo Grande.
Também já é possível encontrar paletas em algumas estações de metrô da
cidade, como na Siqueira
Campos, Uruguaiana e General Osório, por exemplo.
É uma opção mais barata
para quem deseja investir,
assim como os quiosques.
Já as lojas exigem um investimento mais alto.

