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OBJETIVO DO
ESTUDO

Última pesquisa POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada

pelo IBGE, revelou que, entre 2008 e 2018, o brasileiro reduziu o

consumo de arroz e feijão e aumentou o consumo de pizza e sanduiche,

passando de 10,5% para 17%.

Considerando esse crescimento da demanda, entende-se que também

houve um significativo aumento no número de pizzarias abertas no país.

Por esse motivo, a APUBRA iniciou um estudo para apurar esses dados.

O objetivo é apresentar uma estimativa de  crescimento do setor de

pizzarias no Brasil, além de identificar oportunidades e tendências de

mercado, servindo como orientação para empreendedores,

fornecedores e empresários, que queiram investir no setor ou expandir

seus negócios.



SOBRE O
ESTUDO

FONTE  DE  DADOS

AMOSTRAGEM QUAL ITAT IVA

Para realizar esse estudo a APUBRA contou com o apoio de duas empresas

especialistas em base dados. 

Os dados foram extraídos de fontes oficiais do governo, que compreende empresas

devidamente cadastradas na Receita Federal, até dezembro de 2020. Segue também

os critérios estabelecidos na amostragem qualitativa, realizada diretamente pela

entidade. 

94% dos associados estão ativos na Receita Federal, com

81% destes, declararam atuar diretamente com pizza, por meio de seu Nome

comercial ou Razão Social. 

Analisando 308 associados da APUBRA, foi constatado que:

código da atividade econômica principal (CNAE)  dentro da classificação 56*.

CR ITÉR IO
Como o resultado da amostragem apresentou um número relevante, a APUBRA

adotou como critério de estudo analisar dados de mercado apenas das empresas

pertencentes ao CNAE 56 e autodenominadas como pizzaria. Um número que estima

representar 75% do total do mercado.

*A classificação 56 refere-se as atividades relacionadas a divisão alimentação, no  IBGE/Concla - Comissão

Nacional de Classificação de atividades empresariais.



83.291 PIZZARIAS 
COM BASE  NO  CR ITÉR IO ,  O  

LEVANTAMENTO RESULTOU EM UMA AMOSTRAGEM DE

ABRANGÊNC IA :  BRAS IL  



DISTRIBUIÇÃO
GEOGRÁFICA

Considerando o total de 83.291
pizzarias, a região Sudeste se destaca

por concentrar mais de 50% dos
estabelecimentos em operação.
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São Paulo possui o maior
número de pizzarias abertas no

Brasil, com 26.160
estabelecimentos. Na

sequência, está o Rio de
Janeiro com 9.739 e Minas

Gerais com 7.668 
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A Bahia é o 4° estado que mais possui

pizzarias abertas no Brasil, com 5.281

estabelecimentos.

O Paraná é o 5° estado que mais possui

pizzarias abertas no Brasil, com 4.689

estabelecimentos. Em 6° lugar está Santa

Catarina, com 3.588



Nos últimos 12 anos 

(2008 a 2020) houve um

crescimento exponencial no

número de pizzarias abertas.

 

Crescimento de 612,51% em

comparação as aberturas

registradas em 45 anos

(1962 a 2007)

10.251
pizzarias abertas entre os anos 

de 1962 a 2007

73.040
pizzarias abertas entre os anos 

de 2008 a 2020



Número de
pizzarias

abertas por ano
2008 a 2020

Refere-se a data de abertura das
pizzarias, conforme registro na

Receita Federal



NORTE E NORDESTE EM
FRANCO CRESCIMENTO

APESAR  DE  SÃO  PAULO  POSSU IR  O  MA IOR  NÚMERO DE  P IZZAR IAS
ABERTAS  NO  BRAS IL ,  NOS  ÚLT IMOS  12  ANOS  OS  ESTADOS  QUE

APRESENTAM MA IOR  CRESC IMENTO ACUMULADO ESTÃO NO  
NORTE  E  NORDESTE ,   SÃO  ELES :

PARÁ  |  PARA ÍBA  |  ALAGOAS  |  TOCANT INS  |  AMAZONAS  |  P IAU Í  |  PERNAMBUCO |  MARANHÃO



Total de pizzarias
(crescimento
acumulado)

por ano
2008 a 2020

*O acumulado de 2008 apresenta a soma de todas as pizzarias em operação de 1962 a 2008

Soma de todas as pizzarias em
operação 



A FORÇA DO 
PEQUENO
NEGÓCIO
É O QUE

NOS MOVE



MICRO EMPRESA 
95.4%

EMPRESA DE PEQUENA PORTE 
3.5%

Considerando o total de 83.291 pizzarias,
95% estão classificadas como 

Micro Empresas.
 

PORTE DAS EMPRESAS

Número total incluindo MEI - Microempreendedores Individuais



SIM
54.4%

NÃO
44.3%

INDEFINIDO
1.3%

54% das pizzarias são 
MEI - Microempreendedores

Individuais

PIZZARIAS MEI SÃO MAIORIA NO BRASIL



Total de MEI 
abertas por ano
2008 a 2020



ESTUDO DE MERCADO

 CRESCIMENTO DAS
PIZZARIAS NO BRASIL
DURANTE A PANDEMIA

DA COVID-19



13.789

O estudo também revelou um dado positivo 
referente ao primeiro ano da pandemia:
A COVID  não impactou no crescimento 

das pizzarias*

pizzarias foram abertas
apenas em 2020  Este número é 15,52% maior em

comparação as aberturas

registradas em 2019

 
O estudo considera apenas empresas em situação ativa na Receita Federal, status
atualizado em junho de 2021.  Essa análise não aponta o número de fechamentos no período.



Matriz Filial
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205 FILIAIS ABERTAS
No ano de 2020, durante a pandemia,

205 filiais foram abertas. Esse dado

demonstra que também houve expansão

nas pizzarias que já estavam em

operação.

 

Esse número representa um crescimento

de 11,41% em comparação as aberturas

de filais registradas em 2019

 

205

13.584

Estima-se que o número de negócios em expansão é muito superior, considerando
que alguns empresários abrem novas unidades, sem classificar como filial.



Número de
matriz e filial 

abertas por ano
2008 a 2020



CONSIDERAÇÕES
Mapear o mercado de pizza é bastante complexo, pois algumas empresas não são evidenciadas pelo código de atividade (CNAE) ou nome empresarial. No entanto, a

APUBRA estabeleceu esse estudo com base em uma análise qualitativa que garante segurança de que a amostra trabalhada é consistente e significativa. A estimativa

é que esse número represente 75% do mercado.  Certamente, trata-se de um estudo muito importante e que demonstra oportunidades e tendências. 

Apesar do Sudeste ser a região com maior número de pizzarias, os estados do Norte e Nordeste se mostram em franco crescimento e merece atenção especial de

investidores e fornecedores. 

Toda região Sul e o estado de São Paulo apresentaram os menores índices de crescimento acumulado, o que representa que as regiões estão em fase de

consolidação. Neste momento, é importante que os empresários dessas regiões tenham atenção e busquem fortalecer suas marcas, criando diferenciais competitivos

para o seu negócio. 

As pizzarias se mantiveram em crescimento e expansão durante a pandemia. As aberturas de filiais também sinalizam alguns movimentos que ocorreram no período,

para suprir a demanda exclusivamente via delivery. 

O número de pizzarias MEI demostram o quanto o setor é dinâmico e pode contribuir para o desenvolvimento econômico do país, no entanto requer atenção especial. 

“Sabemos que existem muitos pizzaiolos atuando em domicílio, de forma independente e conhecemos muitas pizzarias que nasceram desta forma e se

desenvolveram. Por isso, precisamos ter uma atenção especial para esse público, para que eles possam não apenas manter o seu negócio, mas buscar a constante

evolução. Para a APUBRA é um prazer contribuir com o crescimento desse setor, orientando com informações diversas, desde questões relacionadas a vigilância

sanitária a gestão do negócio e aspectos legais, sem falar nas condições diferenciadas que conseguimos junto aos principais fornecedores. Sabemos que esse é um

diferencial e que pode até representar a sobrevivência desses microempresários”, afirma Gustavo Cardamoni, presidente da APUBRA.



PALAVRA DO
PRESIDENTE
Em 2022, completamos 20 anos de luta e apoio ao setor de pizzaria.

Realizar um estudo tão importante nessa data é uma forma de expressar o

quanto estamos empenhados em seguir informando, representando e

contribuindo com o desenvolvimento desse mercado.

As pizzarias levam alegria para milhões de pessoas todos os dias, nosso foco

é que possamos dar força para essas empresas seguirem firmes em seu

propósito.

A APUBRA segue sua missão de fazer parte da construção do sucesso

daqueles que depositaram confiança em nosso trabalho e de todos os

empreendedores que planejam fazer parte desse movimento. 

Vamos nos aprofundar ainda mais nesses estudos, trazer novos dados de

mercado e conteúdos relevantes. Essa é apenas uma fatia de todo

conhecimento que ainda temos para compartilhar. 

Gustavo Cardamoni, presidente da APUBRA.



FALE CONOSCO

APUBRA - ASSOCIAÇÃO PIZZARIAS UNIDAS DO BRASIL

(11) 3666-9955

(11) 93801-5337

R. Antônio Carlos, 582 Conj 5A

Consolação

São Paulo - SP

www.apubra.org
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