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Descubra quais foram os fatores que levaram a Burger King a dar a Ricardo Horta o 
prêmio Brand Leadership de melhor franqueado da rede 
 

 
 
Com vontade 
 
Investimento, Rentabilidade, Crescimento E Excelência Operacional: Horta Mostra Consistência 
Em Todos Esses Quesitos 
 
Não estava nos planos do casal goiano Ana Carolina, 34 anos, e Ricardo César Horta, 39, 
vender hambúrgueres. Formado em engenharia civil, ele trabalhava na construtora da qual é 
sócio, a Horta. Cientista da computação, ela administrava uma escola de ensino de idiomas na 
cidade natal. Até que, em 2006, a rede americana Burger King chegou ao Brasil. A estratégia 
era conceder a apenas uma empresa a responsabilidade de expansão para cada região do país. 
O cunhado de Horta, Élvio Machado, dono da Construtora Central do Brasil (CCB), foi escolhido 
para ser o franqueado em Minas Gerais e no Centro-Oeste. Horta resolveu apresentar um 
projeto para a região Sul. Foi aprovado e iniciou as atividades da Good Food, no Paraná, e da 
Estação Burger, no Rio Grande do Sul. A operação paranaense, que encerrou o ano fiscal de 
2010 (até junho) com dez lojas, 500 funcionários e crescimento de 35%, chamou a atenção da 
Burger King. Em maio, Ana Carolina e Horta receberam o Brand Leadership Award, premiação 
para os melhores franqueados da rede no mundo. Entre os 16 contemplados, a Good Food foi 
o único destaque da América do Sul. “Analisamos o investimento, a rentabilidade, o 
crescimento e a excelência operacional”, diz Iuri Miranda, diretor da Burger King no Brasil. 
Confira, a seguir, os diferenciais da Good Food. 
 



 
 
BURGER KING 
FUNDAÇÃO >>> 2006 (Brasil) e 1954 (EUA) 
O QUE FAZ >>> Rede de fast-food 
FUNCIONÁRIOS >>> 3.500 (Brasil) e 350.000 (mundo) 
LOJAS >>> 83 (Brasil) e 12.100 (mundo) 
FATURAMENTO NO ANO FISCAL 2008/2009 >>> US$ 2,5 bilhões (mundo), 4% na América 
Latina 

 
* INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA  
 
Horta é categórico ao dizer o que facilitou a expansão da Good Food: “Fizemos tudo com 
recursos próprios”. O cunhado, Élvio Machado, ajudou-o a financiar o projeto. Cada uma das 
nove unidades em shopping centers recebeu aporte de R$ 1 milhão. A única loja de rua, 
localizada em Curitiba, custou R$ 3 milhões. É preciso realmente fôlego financeiro, pois o 
retorno do investimento, no caso da Burger King, está previsto para acontecer em oito anos. 
Para o consultor Marcus Rizzo, da Rizzo Franchise, a estratégia é acertada. “O sistema de 
franquias tem muitas divisões de receita, como pagamento de royalties e taxas adicionais. 
Manter a operação é bem mais difícil quando o empresário se compromete com recursos de 
terceiros”, diz. Capitalizados, Ana Carolina e Horta pretendem alcançar 15 lojas até junho do 
ano que vem.  
 
* CUIDADO COM O PONTO  
 
Praças de alimentação de shoppings consolidados, com marcas fortes, e ruas movimentadas 
com comércio local ativo. Para Horta e Ana Carolina, não existe experimentação na hora de 
escolher a localização das lanchonetes. “Não adianta tentar desbravar bairros isolados. 
Procuramos estar sempre onde o mercado já existe”, diz Horta. Em relação aos pontos de rua, 
ele acredita que o ideal é também ficar atento ao sentido do tráfego. “Buscamos sempre vias 
no sentido centro-bairro, por serem mais convenientes para os consumidores que estão 
voltando para casa no fim do dia”, diz.  
 
* PRESENÇA NAS LOJAS  
 
Horta e Ana Carolina mudaram-se de Goiânia para Curitiba para ficar perto das lojas. Enquanto 
ela se desfez da escola de idiomas, o engenheiro afastou-se das atividades do dia a dia da 
construtora. “Hoje eu sou apenas um sócio estratégico”, diz. Para acompanhar diariamente as 
lojas, eles contrataram o superintendente Edson Garcia. Juntos, os três monitoram 
remotamente índices de desempenho das lanchonetes. Garcia visita as lojas no interior do 
estado — Ponta Grossa, Maringá e Londrina — pelo menos uma vez por mês, enquanto Horta 
se desloca a cada 60 dias. Para Ricardo Camargo, diretor-executivo da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), estar presente nas lojas é fundamental para franqueados que trabalham 
com alimentação. “É uma área muito sensível a desvios”, diz.  
 
* METAS POR TURNOS, DIAS E MESES 



 
Todos os meses, os empresários estabelecem metas para cada uma das dez lojas da Good 
Food. Então, o superintendente encaminha os índices aos gerentes, que passam a trabalhar 
com metas diárias e contam com a ajuda de dois gerentes-assistentes, responsáveis pelas 
metas de turnos (dia e noite). Os resultados desse planejamento são analisados todos os dias 
e revistos em caso de discrepância de mais de 3% do objetivo estabelecido. “Cada loja é 
olhada individualmente. E precisa se pagar operacionalmente desde o primeiro dia”, diz Horta. 
Pelo sistema de gestão da rede, desenvolvido pela americana Micross e homologado pela rede, 
Horta, Ana Carolina e Garcia têm acesso ao desempenho de todas as lojas a qualquer 
momento. “Análises minuciosas como essas possibilitam identificar o número necessário de 
funcionários e a rede fica estruturada para ter o melhor desempenho”, diz Camargo, da ABF.  
 
* TREINAMENTO  
 
O orçamento de uma lanchonete é calculado levando em consideração os custos de ocupação, 
de produtos e de pessoal. “Para aumentar a margem, eu só consigo mexer nos alimentos, 
evitando desperdício, e nas pessoas, investindo em treinamento”, diz Garcia, que conta com 
dois supervisores para auxiliar na capacitação dos funcionários. Após receberem as instruções 
básicas, todos continuam em um constante processo de aprendizado. “Não podemos trabalhar 
com um caixa que apenas anota o pedido. Os funcionários precisam ser preparados para 
enxergar possibilidades, sugerir lanches mais rentáveis, incentivar a venda estratégica”, diz 
Ana Carolina. “Esse é um grande diferencial da Good Food”, diz Miranda, da Burger King. 
 

 
 
Sob controle  
 
Para acompanhar de perto as operações, Horta e Ana Carolina mudaram-se de Goiânia para 
Curitiba 
 
* INCENTIVOS AOS FUNCIONÁRIOS  
 
A alta rotatividade dos empregados é uma característica do segmento de fast-food, mas pode 
causar sérios problemas se não for controlada. “É preciso criar práticas de retenção, porque o 
setor não suporta salários muito altos”, afirma Rizzo. Na Good Food, os funcionários com 
melhor rendimento no mês recebem bônus e há sorteios esporádicos de bicicletas, eletrônicos 
e mesmo de dinheiro entre todos os empregados. Além disso, a empresa promove torneios 
esportivos e festas para integrar as pessoas. Ainda assim, não consegue acabar com os 
problemas. “São funcionários muito jovens, que não têm grande comprometimento”, diz Horta.  



 
* DE OLHO NOS PREÇOS DOS INSUMOS  
 
Alguns produtos usados pela Burger King, como as batatas e cebolas, são importados. Todos 
os meses, a rede envia aos franqueados uma tabela de custos dos insumos, que podem sofrer 
alterações de preços, de acordo com a variação cambial. “Assim que a tabela chega, calculo os 
preços dos lanches e defino quais estão com maior rentabilidade naquele mês”, afirma Garcia. 
A estratégia de venda dos caixas e as promoções passam a ser focadas nos lanches com 
margem maior.  
 
* PARCERIA COM A CADEIA PRODUTIVA  
 
Todos os fornecedores das lanchonetes Burger King no Brasil são homologados pela rede, mas 
as compras são feitas separadamente pelos franqueados. Por isso, negociar é a melhor 
estratégia para conseguir preços mais vantajosos. “Tem que ser persistente”, diz Horta. Certa 
vez, Garcia descobriu que um dos fornecedores estava com um estoque de tortas doces 
parado. “Liguei diretamente. Prometi que vendia tudo, mas precisava de uma condição 
especial”, diz. As tortas entraram em uma promoção realizada apenas nas lojas da Good Food 
e foram um sucesso de vendas.  
 
* DIVULGAÇÃO LOCAL  
 
A rede Burger King tem, no Brasil, 83 lojas, número pequeno perto de concorrentes como 
McDonald’s (576) e Bob’s (683). Para suprir essa deficiência, Horta e Ana Carolina apostam em 
publicidade local, com mais de cem placas de rua e diversos outdoors em Curitiba. “Também 
fazemos anúncios nos cinemas dos shoppings onde estamos instalados”, diz Ana Carolina. Para 
Rizzo, esse tipo de comprometimento é fundamental, principalmente em redes em expansão, 
como a Burger King.  
 
* PARTICIPAÇÃO ATIVA NA REDE  
 
Manter o diálogo com a rede franqueadora é requisito básico para melhorar práticas 
operacionais e entender como funciona o parceiro. “Converso constantemente com os gerentes 
da rede no Brasil. Tenho o celular de todos e, sempre que julgo necessário, tenho permissão 
da Burger King para chamá-los para uma visita em Curitiba”, diz Horta. Ana Carolina frequenta 
o comitê de franqueados, que discute as ações de marketing. “É ótimo para trocar ideias e 
compartilhar boas práticas”, diz ela. Camargo, da ABF, ressalta a relevância dos comitês. “É 
importante reunir opiniões de regiões diferentes do país”, diz. 
 
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, ago. 2010. Disponível em: 
<http://revistapegn.globo.com>. Acesso em: 25 ago. 2010. 


