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Resultados da Ericsson no primeiro
trimestre disparam com alta na demanda
A companhia divulgou lucro antes de juros e impostos de 6,3 bilhões
de coroas suecas (US$ 1,03 bilhão). A Ericsson superou as expectativas
do mercado para o lucro do primeiro trimestre devido à disparada
nas vendas de equipamento para banda larga móvel e informou que
só no terceiro trimestre seriam resolvidos os problemas de suprimentos
de componentes eletrônicos causados pelo terremoto japonês.

VAREJO

Fast Shop passa a oferecer serviço de
automação residencial em suas lojas
A rede varejista oferece soluções para casas ou apartamentos,
que incluem uma central inteligente responsável pela integração
TVs, DVDs, blu rays, home theaters, luzes, ar-condicionado, cortinas
motorizadas e câmeras. A loja Fast Shop do Shopping Pátio Paulista,
em São Paulo, é a primeira a receber o Espaço Fast Life — ambiente
que reproduz um apartamento automatizado.

Paulo Pereira

McDonald’s moderniza sua universidade
Unidade de ensino corporativo
é reinaugurada depois de passar
por reforma de prédio e currículo

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

A operadora da marca McDo-
nald’s no Brasil, a Arcos Dora-
dos, reinaugurou a Universida-
de do Hambúrguer em Alpha-
ville (SP), ao lado da sede da
empresa no país. As instala-
ções, que servem a toda a Amé-
rica Latina, devem receber
mais de 15 mil pessoas neste
ano, a maioria funcionários de
diversos níveis gerenciais, tan-
to dos escritórios quanto dos
restaurantes, além da comuni-
dade e de escolas do entorno.

É mais um passo da empresa,
que recentemente abriu o capi-

tal na Bolsa de Nova York e tem
planos de destinar boa parte dos
US$ 150 milhões na operação
brasileira, no processo de ex-
pansão, que prevê ainda a inau-
guração de novas lojas, segundo
informou seu presidente Woods
Staton, na ocasião.

Uma das sete universidades
do McDonald’s no mundo, o
que demonstra a importância
do mercado nacional, a unidade
brasileira passou por uma refor-
ma tanto das instalações como
de metodologia, que levou qua-
tro meses. A proposta de forta-
lecer os rígidos parâmetros de
excelência e procedimentos da
rede continua, mas o McDo-
nald’s sentiu que deve moder-
nizá-los, incluindo conceitos de
responsabilidade social e sus-
tentabilidade. “O mundo muda,

as necessidades mudam e esta-
mos nos antecipando para rever
o currículo com essa preocupa-
ção”, afirma a diretora de trei-
namento para a América Latina,
Iris Barbosa.

Prédio sustentável
Não por coincidência, a reforma
incluiu itens sustentáveis no
prédio, seguindo a linha inau-
gurada pelo restaurante da Ri-
viera, em Bertioga (SP). “Que-
remos que a universidade tenha
um papel de destaque na área de
sustentabilidade”, diz o diretor
de Desenvolvimento da Arcos
Dorados, Dorival Oliveira. O
edifício, em processo para obter
o selo Leed de construção sus-
tentável, oferece ensino de ex-
celência operacional, negócios e
liderança. ■

Reforma do prédio da Universidade do Hambúrguer
levou em conta o uso de madeira certificada,
iluminação natural, reúso de água e reciclagem de lixo.

DESTAQUE EM SUSTENTABILIDADE

Divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  28 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 37.
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