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Precisando contratar profissionais? 
Anuncie sua vaga de emprego 
gratuitamente na Catho Online.

Ou pelos telefones:Anuncie sua vaga de emprego em: 
http://vagas.catho.com.br

Qualidade e Excelência 

Abrangência 

Facilidade e Economia 

RESTAURANTES

577
é o número de restaurantes
McDonald’s no Brasil, com
presença em 143 cidades de
22 estados e no Distrito Federal.

FATURAMENTO

R$ 3,45 bi
foi o faturamento da rede
no Brasil ao final de 2009.
O resultado garantiu crescimento
de 4,8% em relação a 2008.

Como patrocinador da Copa
do Mundo até 2014 apenas o
McDonald’s poderá ter seus
produtos vendidos dentro dos
estádios e até fora deles — em
um raio de quilômetros ainda a
ser definido pela legislação da
Copa no Brasil. Mas o vice-
presidente de marketing da
rede, Mauro Multedo, diz que
ainda não tem claro o modelo
de serviço que poderá ser usa-
do no mundial do Brasil para
aproveitar esse privilégio de
patrocinador. O executivo
acredita que o serviço de res-
taurante dentro dos estádios
ainda é algo difícil de se viabi-
lizar. Isto porque, diferente do
que acontece no exterior, no

Brasil não há assentos marca-
dos nos estádios para permitir
ao consumidor se divertir em
outras dependências antes das
partidas. “Ainda somos bem
desorganizadinhos nesse que-
sito de recepção nos estádios”,
diz. Por isso, o McDonald’s es-
tuda adquirir mais pontos em
locais próximos aos campos. A
ideia é abrir mais restaurantes
em caminhos de acesso às are-
nas que receberão os jogos do
campeonato.

Novas cidades
Nos planos de expansão da
rede para os próximos anos
também estão previstas novi-
dades.O crescimento do con-

sumidor da classe C e a con-
centração ainda maior da po-
pulação em áreas urbanas, o
que inchou cidades até então
consideradas com poucas
oportunidades de negócios,
fará com que a rede redefina os
parâmetros para a abertura de
novas lojas.

Segundo Multedo, estão nos
planos de médio prazo da em-
presa novas unidades em mais
cidades do interior de São
Paulo, por exemplo. Ele não
diz o mínimo populacional
necessário para a entrada da
rede, mas o modelo não será
diferente do de hoje por conta
da concentração dos consumi-
dores de classe C. ■ R.B.N.

AQUISIÇÃO

Karsten compra paulistana Trussardi
e entra no mercado de alto luxo
A Karsten, empresa catarinense de cama, mesa e banho, com mais
de 125 anos consolidou na última sexta-feira (30), a compra da Trussardi,
tradicional fabricante paulista do segmento de luxo desse mercado.
A negociação foi antecipada pelo Brasil Econômico em 31 de março.
Já a compra, fortalece a Karsten em um segmento que ela ainda
não atua o de alto luxo.

CONCORRÊNCIA

Reguladores americanos avaliam
investigar a Apple por antitruste
O motivo seria a exigência de uso dos próprios programas da empresa
para desenvolver aplicativos para iPhone e iPad, afirmou uma fonte
próxima ao caso. A Apple protagoniza no momento uma disputa
com a Adobe Systems, fabricante do popular software Flash, usado
em vídeos e games na Internet. A Apple vendeu mais de 50 milhões
de iPhones e 1 milhão de iPads desde 3.

Bloomberg

Companhia
também avalia
novas unidades
em cidades
do interior

Rede estuda pontos ao redor de estádios
Trata-se de uma iniciativa para dirimir as perdas de não ter serviços de restaurantes dentro dos campos de futebol
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 33.
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