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De Nadai abrirá suas primeiras lojas em São Paulo, estado que era reservado para a BGK 
 
Nos bastidores do crescimento das vendas no Brasil e da maior presença da marca Burger King 
na mídia ocorre uma disputa acirrada entre os franqueados da rede, que buscam os mercados 
mais atraentes. O alvo central de discórdia é o interior paulista, onde a De Nadai vai abrir suas 
duas primeiras lojas. Elas serão instaladas em uma rua e no principal shopping center de 
Ribeirão Preto. 
 
Essas inaugurações preocupam Guilherme Batalha, dono da BGK, primeira parceira do grupo 
no país e que perdeu sua exclusividade no estado paulista. Segundo fontes do setor, a punição 
ocorreu por não cumprimento das metas de aberturas estabelecidas pela corporação 
americana. No ano passado, a BGK abriu oito lojas, quando a meta da Burger King Corp. era 
quinze. Mesmo com sete lojas a menos do que o esperado, a BGK ainda está muito à frente 
dos outros nove franqueados nacionais. 
 
A W2DMA, responsável pela expansão das lojas no Rio de Janeiro, está prestes a abrir a quinta 
unidade. No início de suas operações, em 2008, afirmou que iria inaugurar 30 lojas em cinco 
anos. "Existe um tempo de maturação até que a empresa consiga acelerar seu plano de 
expansão", diz Pedro Estevan, executivo da Burger King Corp. responsável pela América do 
Sul, justificando o desempenho das operações. 
 
No entanto, o que se comenta no mercado é que o processo mais lento de inaugurações no Rio 
de Janeiro está ligado à boa lucratividade das lojas cariocas. Com o faturamento em alta, a 
matriz acaba sendo mais condescendente com a empresa carioca, aliviando a cobrança por 
novas unidades. Em São Paulo, o faturamento não chega a ser tão bom a ponto de reduzir a 
pressão sobre a BGK. Estevan, por sua vez, nega a informação. 
 
Presença 
 
A previsão de inauguração este ano na região da De Nadai, no noroeste paulista, é de cinco 
unidades. A BGK, de acordo com Estevan, abrirá oito lojas. Como o plano da corporação é 
inaugurar até 25 lojas no Brasil até dezembro, sobram apenas 12 lojas para os outros oito 
franqueados. 
 
Além de BGK, De Nadai e W2DMA, a empresa conta com a Shirba (Bahia, Sergipe, Espírito 
Santo, Sergipe e Alagoas); Grupo Vierci (Santa Catarina); BGNE (Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco); Fast Burger (Minas Gerais); King Food (Goiânia, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul); Good Food (Paraná); Estação Burger (Rio Grande do Sul). Ao todo, a rede tem 
76 restaurantes do país.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 27. 


