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Nesta quinta-feira, 11 de abril, Piracicaba será
contemplada com uma franquia da Casa do
Sorvete Jundiá. Localizado no Extra Hipermercado,
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no centro da cidade, o quiosque apresenta um mix
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variado de produtos, com sorvetes soft (casquinhas,

Calçados e Acessórios

Comunicação

Const. e Imobiliárias

Cosméticos e Perfum.

Educ. e Treinamento

Entretenimento

Escolas de idiomas

Informática e
Eletrônica

Limp. e Conservação

Móveis e Decorações

Negócios e Serviços

Óticas e Fotografia

Serviços Automotivos

Turismo e Hotelaria

cascão e sobremesas), milk shakes e tortas. A unidade
abrirá suas portas em meio a muita festa.
À frente do empreendimento estão Fábio Revece e
Maria Dalva Ferreira da Silva, que resolveram investir
no negócio após participarem de uma feira de franquias. “É uma marca conhecida nacionalmente, com
produtos de qualidade, e estamos apostando também no potencial de consumo de sorvetes da cidade e na
localização estratégica da loja”, diz Revece.
A Casa do Sorvete Jundiá em Piracicaba fica no Extra Hipermercado, localizado na rua Regente Feijó, 823.
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Mercado de sorvetes no Brasil
Em todo o Brasil, os ventos têm soprado a favor do mercado de sorvetes, que vivencia um crescimento
inédito alavancado por dois fenômenos: as fortes ondas de calor em locais que antes tinham temperaturas
mais amenas e também o fortalecimento da economia brasileira, que impulsionou o consumo das classes
mais populares. Neste cenário favorável, a Casa do Sorvete Jundiá, que alia a experiência da marca Sorvetes
Jundiá - que em 2012 comemorou 35 anos – às duas décadas de expertise da SMZTO Participações em
franchising, expande-se pelo território nacional, atendendo a todos os perfis de empreendedores.
“Apostamos no sucesso da franquia porque nossas lojas e quiosques oferecem produtos de qualidade a
preços acessíveis. Além disso, a marca representa uma indústria tradicional, de forte presença no mercado, o
que consolida ainda mais a credibilidade do negócio”, afirma José Carlos Semenzato, presidente da SMZTO
Participações, holding que administra a Casa do Sorvete Jundiá.
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