
Wendy's, dos EUA, está à caça franqueados no Brasil  
Marli Lima e Claudia Facchini 
 
Executivos brasileiros do setor de fast-food surpreenderam-se com as notícias de que a 
Wendy's, uma das maiores cadeias de hambúrguer dos Estados Unidos, está de volta ao Brasil 
após fracassar em sua primeira tentativa de se estabelecer no país, na década de 90. Mas 
causou surpresa ainda maior a forma como a multinacional saiu à procura de investidores no 
país - por meio de anúncios em jornais .   
 
A Wendy's International publicou uma propaganda em um grande jornal do Paraná em que 
oferece uma "oportunidade perfeita" para empreendedores do setor de restaurantes. Para isso, 
o interessado precisa ter patrimônio de R$ 10 milhões e capacidade para investir no Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No anúncio, a empresa diz ser um "global player" com 
faturamento anual de US$ 8 bilhões, 6,6 mil restaurantes e operações em 22 países.   
 
Procurado pelo Valor, Bob Bertini, porta-voz da Wendy's na matriz do grupo em Dublin, Ohio, 
não retornou as ligações. Em seu anúncio, a companhia pede que os interessados enviem um 
e-mail para Jorge Wesby. O executivo também não respondeu ao e-mail do Valor.   
 
O interesse da Wendy's é confirmado pelo Serviço Comercial dos Estados Unidos, braço do 
consulado americano no Brasil. O órgão divulgou ontem um comunicado à imprensa no qual 
afirma que o país passou a ser um "mercado-alvo" para, pelo menos, nove "companhias 
franqueadoras" americanas. Além da Wendy's, as marcas de restaurantes que estão buscando 
investidores no Brasil são a Carl's Jr, Cold Stone Creamery e La Salsa Fresh Mexican Grill. 
Representantes dessas empresas irão participar da feira ABF Franchising Expo, em São Paulo, 
no fim de junho.   
 
Com a desaceleração da economia dos Estados Unidos, mais varejistas americanas voltaram 
os seus olhos para os países emergentes, em especial o Brasil. A vinda de novas redes é vista 
com entusiasmo pelos donos e administradores de shoppings, que estão buscando lojistas para 
ocupar os vários empreendimentos que estão sendo construídos no país.   
 
"É muito difícil ver alguma novidade nas praças de alimentação. As redes são sempre as 
mesmas", afirma Felipe Furtado, diretor comercial do grupo Ancar, que possui em seu portfólio 
11 shoppings e está construindo um empreendimento em Porto Velho, Rondônia. Segundo 
Furtado, a própria Ancar uniu-se aos proprietários das varejistas brasileiras, como Richard's, 
Folic e Aviator, para sair em busca de franqueados em locais distantes do eixo Rio-São Paulo, 
como Porto Velho, Cuiabá e Natal.   
 
Espera-se que a expansão da indústria de shopping também atraia as varejistas estrangeiras. 
A Wendy's concorre nos EUA com o McDonald's e o Burger King. O McDonald' é líder no 
mercado brasileiro, onde possui 553 restaurantes e 50 McCafés. O Burger King, que chegou ao 
país em 2003, possui hoje 46 unidades, das quais 22 estão em São Paulo.   
 
No ano passado, o McDonald's vendeu as operações na América Latina para a Arcos Dorados, 
empresa controlada pelo empresário Woods Staton e que passou a ser o master franqueado da 
rede na região. O Burger King também opera no sistema de master franquias, caminho que, 
espera-se, deve ser seguido pela Wendy's.   
 
A rede está passando por um processo de transformação nos Estados Unidos. Em abril deste 
ano, a companhia foi vendida para o grupo Triarc, que já é dono da rede Arby's e que pertence 
ao bilionário Nelson Peltz. O megainvestidor Bill Ackman também passou o maior detentor de 
ações da Wendy's e vem pressionando por mudanças na gestão da companhia, o que já havia 
feito anteriormente no McDonald's, segundo a Bloomberg.   
 

 
Leia mais: 
 
Varejo nacional deve receber mais capital estrangeiro  



Bianca Ribeiro 
 
O varejo brasileiro pode vir a receber investimentos entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões neste 
ano. E o setor de vestuário é o mais promissor, segundo a consultoria A.T. Kearney, que 
divulgou ontem sua mais recente pesquisa sobre atratividade e evolução do varejo em 30 
países emergentes.   
 
A maior parte desses aportes deverá chegar por meio de aquisições e também por meio de 
aumento de participação já existente no país, diz Markus Stricker, consultor da A.T. Kearney. 
"O consumidor no Brasil é jovem, tem consciência de moda e tem uma disposição para gastar 
com vestuário que é seis vezes maior do que a do chinês", explica Camilo Pereira, também 
consultor da A.T. Kearney.   
 
O varejo brasileiro ganhou 11 posições num ranking de atratividade e desenvolvimento que 
engloba 30 nações emergentes. Em sua sétima edição, o levantamento realizado pela A.T. 
Kearney com dados de 2007 mostra que o país está mais interessante para investimentos no 
varejo: o Brasil figura agora em 9ª posição, atrás do Chile (8ª); Arábia Saudita (7ª); Marrocos 
(6ª); Egito (5ª); China (4ª); Rússia (3ª); Índia (2ª) e do Vietnã, o líder.   
 
Para Markus Stricker, consultor da empresa, o salto deve-se ao alto grau de atratividade (um 
dos quatro critérios de avaliação do indicador) do varejo brasileiro. Segundo ele, o aumento do 
número de consumidores com acesso às lojas e com poder de compra mais elevado abre um 
grande potencial de expansão para o mercado. A estabilização da economia e o avanço do 
crédito também justificam a evolução do Brasil na pesquisa.   
 
Dentre os quatro critérios utilizados pela A.T. Kearney está o risco-país medido pela 
Euromoney, a atratividade de mercado (mede o tamanho do mercado e o potencial de 
expansão), o índice de saturação (leva em conta a concentração e o desenvolvimento do 
varejo), e o tempo de pressão (avalia quão iminente é a janela de oportunidade de 
investimento).   
 
O Brasil é líder no nível de atratividade de mercado, com 60 pontos numa escala de 0 a 100, 
melhor do que todos os outros concorrentes presentes no TopTen do ranking. No quesito risco-
país, em que quanto menor o risco maior a pontuação, o Brasil tem 23 pontos, abaixo dos 57 
pontos do Vietnã. Uma posição mais elevada do Brasil nesta pesquisa pode ter sido impedida 
pelo nível de saturação, contabilizada em 60 pontos - quanto mais saturado o varejo do país, 
menor a pontuação. O Vietnã tem 67 pontos nesse quesito.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2008, Serviços, p. B4. 


