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A compra do Burger King pela
3G Capital, anunciada em 03 de
setembro, deverá ser formali-
zada até o dia 14 de outubro.
Até lá, Iuri Miranda, diretor ge-
ral da rede no país, pretende se
manter em silêncio sobre os
trâmites da negociação. Mas
mesmo antes de os americanos
passarem o bastão para o fundo
dos sócios brasileiros — Jorge
Paulo Lemann, Marcel Telles e
Carlos Sicupira, o Brasil ganha
destaque nos planos de expan-
são do grupo, que aportou por
aqui em novembro de 2004. Em
menos de três anos, o Burger

King planeja dobrar seu núme-
ro de unidades. “Em pouco
mais de 70 meses de operação
no Brasil, abrimos 93 restau-
rantes, isso representa mais de
uma unidade por mês”, diz Mi-
randa. “Agora, queremos cres-
cer o dobro, mas na metade do
tempo”, ressalta. Isso significa
abrir quase 100 restaurantes
num prazo de três anos.

A estratégia está ligada à
entrada de novos franqueados
na rede. O paraguaio Grupo
Vierci, que há seis anos é par-
ceiro do Burger King no Para-
guai e Uruguai, há pouco mais
de um ano adquiriu a franquia
em Santa Catarina, onde vai
abrir neste mês sua sexta uni-

dade. E acaba de assinar um
contrato para explorar 18 cida-
des no interior de São Paulo e
áreas na capital paulista.

Atualmente, o Burger King
trabalha com dez franqueadas
no país: BGK do Brasil (SP);
Fast Burger (MG), King Food
(GO, DF, MT e MS); Shirba (BA,
SE, AL, ES); Good Food (PN);
Estação Burger (RS); BGNE
(PE, PB, CE, RN); W2DMA (RJ);
D’King (SP). A rede atua em 15
estados e 51 cidades.

Apenas os estados da região
Norte ainda não contam com
representantes. E diferente-
mente de outros modelos de
franquia, o Burger King não tra-
balha com a figura do master

franqueado, que tem exclusivi-
dade de exploração de determi-
nado mercado, além do direito
de franquear unidades, e sim
com direito de preferência. “Te-
mos um sistema territorial que
pode ser atuação em uma cida-
de, estado, região ou mesmo
uma avenida”, explica Miranda.

Crescimento no país
“Estamos estudando seis locais
na capital de São Paulo e nosso
plano é abrir o primeiro restau-
rante ainda neste ano”, afirma
Dino Vitti, gerente-geral do
Grupo Vierci no país. O grupo
conta com 16 unidades no Para-
guai e Uruguai e o Brasil deve
ultrapassar estes dois mercados

Próxima de entrar no portfólio do 3G Capital, rede de lanchonetes promete expansão no país, principalmente

Em pouco mais
de 70 meses de
operação no país,
o grupo abriu 93
restaurantes. Meta
é dobrar o número
de aberturas, e na
metade do tempo

Burger King vai abrir 100 lojas



Terça-feira, 5 de outubro, 2010 Brasil Econômico 19

Em vez de adotar sistema de
master-franquias, Burger King
cedeu direito de exploração de
áreas para poucos investidores

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

A expansão do Burger King no
Brasil é considerada lenta e a ex-
plicação está na modalidade de
expansão adotada. Enquanto a
maior parte das redes possui um
master-franqueado em cada re-
gião — o qual é responsável por
conceder direitos de abertura de
loja a diversos subfranqueados —,
o Burger King trabalha com des-
envolvedores de áreas. Neste es-
quema, um único investidor é
responsável por abrir suas pró-
prias lojas em uma área predeter-
minada. Foi o caso da BGK que
trouxe a marca ao Brasil em 2004.

No início, a empresa era res-
ponsável pela abertura de todas
as lojas no Estado de São Paulo.
No entanto, problemas entre os
sócios da BGK somados ao não
cumprimento das metas de ex-
pansão levaram a rede de fast
food americana a chamar mais
um desenvolvedor de área para
o estado, a De Nadai. Agora,
com a entrada do Grupo Vierci
na região, a corporação mostra
que o mercado paulista tem po-
tencial para um número de lojas
maior do que BGK e De Nadai
têm condições de inaugurar.
“Uma das desvantagens em op-
tar por desenvolvedores de área
é que o investidor às vezes não
tem capital suficiente para abrir
a quantidade de lojas que o
mercado precisa”, diz Adir Ri-
beiro, sócio da Praxis Educa-
tion, consultoria especializada
em varejo, e professor da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV).

A BGK chegou ao Brasil com
a missão de abrir 50 lojas em
cinco anos. Porém, após seis
anos, a empresa conta com
apenas 38 unidades. “Em 70
meses tivemos vários ciclos
econômicos, além de uma
grande crise mundial. Várias
empresas reavaliaram seus pla-
nos de expansão e, apesar do
Brasil não ter sido tão impacta-
do pela recessão, ela contribuiu
para diminuir o ritmo de cres-
cimento da rede no país”, diz
Iuri Miranda, diretor geral do
Burger King no Brasil.

Apesar das dificuldades, o
sistema adotado pela rede
americana também tem suas
vantagens. “Para o investidor,
ser um desenvolvedor de área é
bom. Ele ganha exclusividade
em uma grande região. Já a
corporação não precisa ficar
procurando investidores toda
vez que resolve abrir uma
loja”, diz Ribeiro. ■ Colaborou
Regiane de Oliveira

com a chegada de novos franqueados

após cerca de um ano de traba-
lho em São Paulo, onde a em-
presa deve abrir dez restauran-
tes. O grupo não divulga os in-
vestimentos, mas prevê gastos
de R$ 1 milhão a R$ 3 milhões
por unidade.

Dentre as estratégias da
rede para crescer no país, está
a aproximação do produto com
o churrasco brasileiro. “Nossa
grande vantagem para enfren-
tar a concorrência é mostrar
que nosso hambúrguer é gre-
lhado, feito na hora e do jeito
que o consumidor preferir”,
diz Miranda.

Desempenho
Os resultados no Brasil estão na

contramão da performance da
rede nos Estados Unidos.
“Crescemos nos últimos 12 me-
ses, considerando a mesma
base de lojas, e 15% em vendas,
se comparado com o mesmo
períododo ano anterior”, afir-
ma Miranda. As vendas totais
do grupo caíram 1,4% no últi-
mo trimestre, somando cerca
de R$ 4,36 bilhões. A expecta-
tiva é que, após finalizada a
aquisição pelo 3G, o capital da
empresa seja fechado.

A empresa abriu no primeiro
semestre 17 restaurantes em
sete cidades no Brasil. “Isso
mostra que a velocidade de ex-
pansão da empresa no país já
aumentou”, diz Miranda. ■

em três anos

INVESTIMENTOS

R$ 1 milhão
Recursos iniciais para a abertura
de um restaurante da rede
Burger King em shopping centers.
Lojas de rua demandam aportes
de até R$ 3 milhões.

RESULTADO

15%
Foi o aumento das vendas da rede
no Brasil nos últimos 12 meses
em relação ao mesmo período do
ano anterior. As vendas mundiais
caíram 1,4% no 2º trimestre.

UNIDADES

O Grupo Vierci é uma empresa
familiar que nasceu em 1967,
em Assunção, no Paraguai, com
foco na área de supermercados,
na qual atua com 33 lojas das
bandeiras Stock e Super 6.
A companhia ainda tem negócios
nas áreas de mídia, imóveis,
importação e agronegócio.
E atualmente, “a capacidade
de investimento excede as
oportunidades apresentadas”,
diz Dino Vitti, gerente geral do
grupo no país. A empresa,
comandada por Antonio Vierci e
Ana Maria de Vierci, não trabalha
com capital de terceiros e nem

financiamento. “Só trabalhamos
capital próprio”, afirma Vitti,
que não divulga dados financeiros
da empresa paraguaia.
E não é à toa que a companhia
decidiu, há seis anos, apostar no
segmento de fast food. “É comum
supermercadistas buscarem
outras áreas por conta do forte
potencial de geração de caixa”,
diz o executivo, que não descarta
a possibilidade de adquirir redes
de varejos também no Brasil.
“Não temos planos de trazer
nossas bandeiras, mas estamos
atentos para oportunidades do
mercado brasileiro”, afirma Vitti.

Em um ano, a operação do Burger
King comandada pelo Vierci no
Brasil deve tornar-se maior
do que o negócio de fast food
da empresa no Paraguai e no
Uruguai. O grupo também não
tem exclusividade de atuação
nos países vizinhos. Mas,
aparentemente, o Burger King
não tem planos para outros
parceiros nos dois países.
“O Grupo Vierci tem capacidade
operacional e de desenvolvimento
da marca, além de uma operação
lucrativa”, diz Iuri Miranda,
diretor geral do Burger King
no Brasil. R.O.

93
Número de restaurantes da
rede no Brasil. Na América
Latina e Caribe, a rede conta com
1.136 unidades em 28 países.

Henrique Manreza

Dino Vitti (à esq.), gerente
do Grupo Vierci, e Iuri

Miranda, diretor do Burger
King: parceria iniciada há

um ano em Santa Catarina

Grupo paraguaio não descarta compra de supermercados no Brasil

● Quando chegou ao Brasil em
2004, a meta da BGK era abrir
50 lojas em cinco anos. Após
seis anos, a empresa só tem 38.

● Devido ao mau desempenho
da BGK, sua área de exploração
ficou restrita à capital e a
algumas cidades do interior.
A De Nadai ganhou o direito
de explorar o noroeste paulista.

● Com o direito de abertura de
lojas na capital, o grupo Vierci vai
invadir a área da BGK e assumir
o direito de exploração de mais
18 cidades do interior paulista.

DISPUTA EM SÃO PAULO

Santander lança plataforma para Facebook
Para ampliar o relacionamento com os usuários, o Santander Brasil inicia
sua participação no Facebook, rede social com 500 milhões de
internautas . Pelo canal de comunicação, especialistas do banco darão
orientação financeira e o serviço de atendimento também atuará para dar
solução a vários temas, já que os internautas poderão deixar registradas
as demandas. A plataforma permitirá criar um histórico e organizar as
perguntas em blocos de assuntos para facilitar a busca dos consumidores.

Reprodução

“Em 70 meses tivemos
vários ciclos
econômicos, além
de uma grande
crise mundial.
Várias empresas
reavaliaram seus
planos de expansão
e, apesar de o Brasil
não ter sido tão
impactado pela
recessão, ela
contribuiu para
diminuir o ritmo
de crescimento
da rede no país

Iuri Miranda

Expansão da rede
americana é lenta
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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