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Pelo menos 148 novos restaurantes devem ser inaugurados este ano por três das maiores 
redes de fast-food com atuação no País, Bob’s, McDonald’s e Burger King.  
 
O avanço mais agressivo deve ficar por conta do Bob’s, controlado pelo fundo listado na bolsa 
de Nova York, Brazil Fast-Food Corporation. A rede planeja a abertura de 120 pontos-de-venda 
em 2008. Mesmo assim, entre as três redes, o McDonald’s continua liderando em número de 
lojas. Quer ainda sair do ritmo lento verificados nos últimos anos e prevê a inauguração de 
pelo menos 26 novas lojas.  
 
A rede Burger King não divulga meta de inaugurações no curto prazo, mas está com dois 
restaurantes em fase de construção e, no ano em que completa quatro anos de operação no 
Brasil, entra no mercado do Rio de Janeiro. No entanto, quando chegou ao Brasil, em 2004, 
projetou passar de uma centena de lojas depois de cinco anos de operação.  
 
Entre as estratégias de crescimento da carioca Bob’s está transformar, nos próximos anos, São 
Paulo no Estado com maior número de pontos-de-venda. Hoje, sua terra natal concentra 176 
das 610 unidades espalhadas em todo o País. Em São Paulo, estão localizadas outros 131 
pontos-de-venda e os planos da companhia prevêem a abertura de 55 novos pontos-de-venda 
até o final deste ano, em São Paulo.  
 
"Isso é natural. São Paulo é a região economicamente mais forte no País e comporta o maior 
número de pontos-de-venda", diz o diretor de marketing, expansão e franquias do Bob’s, 
Flavio Maia.  
 
Com as inaugurações planejadas para 2008, a rede vai também entrar em cidades onde ainda 
não autua e manter o interesse que vem demonstrando pelo mercado nordestino. "O interior 
do Rio Grande do Sul começa a registrar um movimento forte."  
 
Estratégia  
 
O McDonald’s que enfrenta forte concorrência no mundo inteiro, quer recuperar o tempo que 
andou em compasso lento. A rede que vinha abrindo em média cinco a oito unidades nos 
últimos anos, abriu em 2007, 16 pontos-de-venda e planeja para este ano a abertura de no 
mínimo 26 unidades. "Isso demonstra a agressividade da companhia em relação a 
investimento", diz o diretor de planejamento e expansão do McDonald’s Brasil, Dorival Oliveira.  
 
Desde abril do ano passado, o empresário colombiano Woods Staton venceu administração a 
operação de 1,6 mil restaurantes da marca na América Latina e Caribe. Venceu uma acirrada 
disputa que envolveu UBS Pactual e GP Investments. "Na mudança de direção da companhia, 
o plano se tornou mais agressivo", acredita Oliveira.  
 
A abertura de restaurantes é um dos caminhos de crescimento adotados pelo McDonald’s. Das 
26 planejadas para 2008, 11 já estão com projeto em execução. A estratégia da companhia, 
inclui a reforma de lojas, um plano que teve início há três anos.  
 
Das 553 lojas em funcionamento no País, 167 já foram reformadas. Este ano, outros 56 
restaurantes devem passar pelo processo. A meta é de que em cinco anos todos os 
restaurantes tenham sido reformados. "Não temos um orçamento fechado para aberturas e 
reformas, temos metas por unidades", diz o executivo.  
 
Até o final do ano passado, dos 553 restaurantes do McDonald’s no Brasil, 128 eram 
franqueados.  
 
Em comemoração aos seus quatro anos de operação no Brasil, a rede Burger King vai, enfim, 
entrar no mercado carioca., onde o Bob’s nasceu há 50 anos e depois de 29 anos que o 
McDonald’s abriu a primeira loja no Estado.  



 
"Ainda não tínhamos fechado um grupo de investidores para o Estado", diz o gerente de 
marketing do Burger King Brasil, Afonso Braga, para justificar a demora. O que faltava era 
conseguir o número mínimo de pontos para o período de cinco anos. "Esse é o grande desafio 
do Rio: encontrar pontos."  
 
A inauguração da primeira loja do mercado carioca está programada para o segundo semestre. 
A rede sabe o que vai encontrar pela frente: a disputa por um mercado concorrido. "Foi lá que 
o Bob’s surgiu e onde o McDonald’s é forte ", diz Braga.  
 
Hoje com 42 unidades espalhadas em 12 Estados e Distrito Federal, o Brasil já é o terceiro 
maior mercado da marca na América Latina, atrás do México e de Porto Rico. A rede abre 
ainda nesse semestre uma unidade em Vitória, Espírito Santo.  
 
"O Brasil vem crescendo entre 10% e 15% anualmente. Mais do que a média do grupo", 
afirma Braga, sem detalhar a participação do mercado brasileiro no faturamento da empresa. 
No ano último ano fiscal, encerrado em junho de 2007, o Burger King atingiu recorde de 
faturamento: US$ 2,234 bilhões, um crescimento de 9% em relação a 2006.  
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